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 ألعظماالحمد � علي ما أعطانا من نعم التحصي والتعد والصالة والسالم علي رسولنا 
 محمد صلي هللا علیھ وسلم وبعد...................

 طقینحن كناإن اللغة العربیة كالبستان المكتمل الذي یجد فیھ كل ذي طلب مطلبھ ، ون
 بالضاد یجب علینا أن نكون غیورین علي ھذا البستان ألن اللغة العربیة :
 لغة تظاھرت علیھا الخصومات .......والتقت في مواجھتھا العدوات ......

 قیدةلذاتھا أو لما تمثلھ من قیمة وما تعبر عنھ من فكر وما تأخذ الناس إلیھ من ع

لي إمرھم عھا وإھدار حرمتھا والتحول عنھا في جمیع ألغة اتفق أھلھا علي إھمالھا وتضی 
 غیرھا.

 لغة أصحابھاغرباء عنھا وھي عنھم غریبة ، بعداء منھا وھي منھم بعیدة .

 لغة ال یتكلمھا أھلھا ویخاصمھا قومھا وینأي عنھا أتباع دینھا.

صلھا ة أشامخة جلیل –كما ھي  –ویأتمر بھا أعداؤھا لیزیلوھا أو یمسخوا جمالھا وھي 
 ثابت وفرعھا في السماء .

دینھم وغتھم لوعلي الطالب أن یكونوا جند العربیة وحماتھا وان یكونوا وثاقة االرتباط بین 
غتھم ، ولذلك ینبغي التمسك بھا والحرص علیھا ، وأن یدركوا أنھم في حاجة إلي حب ل

فإن  نعور إلي ھذا الش واالعتزاز بھا والغیرة علیھا أكثر من أن تكون لغتھم محتاجة منھم
أل هللا أسد ، وأدركنا ھذه الغایة ؛ فحسبنا بھا من غایة وإال فقد أخلصنا القصد وقدمنا الجھ

 أن یوفقنا جمیعا للعمل لرفعة لغتنا العربیة .

 علم انك الاللھم إن كنت قد أصبت فالحمد � ، وإن كنت أخطأت فال ألومن إال نفسي ، سبح
 نك أنت العلیم الحكیم .لنا إال ما علمتنا إ

 غنیم شاكر غنیم
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 الغزل في العصر العباسي

ذل�ك  دب�ي ال�ذي ازدھ�ر وانتش�ر بق�وة ف�ي:كیف كان حال العصر العباسي من جھ�ة األدب والعل�م ؟ وم�ا الغ�رض األ1س 
 العصر ؟
- . ًالعصر العباسي من جھة األدب ازدھر شعراً ونثراً ، وازدھر أیضاً العلم ازدھاراً كبیرا 

 . أما الغرض األدبي الذي ازدھر وانتشر بكثرة مفرطة فكان الغزل الذي تغنى بھ كثیر من الشعراء  -

 :  ما أنواع الغزل ؟  2س 
- الصریح والغزل العفیف . الغزل 

ن م�:  ما سبب ش�یوع الغ�زل الص�ریح وانتش�اره ل�دى ش�عراء العص�ر العباس�ي ؟ وم�ا أھ�م أع�الم الغ�زل الص�ریح  3س 
 شعراء ذلك العصر ؟

-  وما شاع  ،سبب شیوع الغزل الصریح وانتشاره لدى شعراء العصر العباسي ؛ الختالط العرب باألمم األخرى
 ل الخلقي .عندھم من صور التحل

ألنھ  یاء فیھ ؛حو ال  وقد برع في ھذا اللون أبو نواس ، ومطیع بن إیاس ، وكان غزلھما محركاً للغرائز، ال تعفف فیھ -
 یتحدث عن مفاتن المرأة الحسیة .

:  تحدث عن الغزل العفیف . وھل استطاع أن ینافس الغزل الصریح في العصر العباسي ؟ 4س
-  تھ .تھ ولوعیتغنى بمحبوبتھ في شعر عذب ال یخدش الحیاء ؛ ألنھ یتحدث عن الحب وحرارالشاعر العفیف كان 

قیت منھ اسي وبولم ینجح ھذا الغزل أن ینافس الغزل الصریح أو یقف أمامھ لذلك ضعف ھذا التیار في العصر العب -
بقیة عند العباس بن األحنف (إمام العاشقین) . 

 مقدمة عن األدب األندلسي

 :  لألندلس العربیة شخصیة اجتماعیة تمیزھا عن شخصیة المشرق االجتماعیة . وضح . 1س 
- :  یتضح ذلك في جانبین 
األدب  میز بھاالجانب األول : یظھر في كثرة الغناء والطبیعة الجمیلة مما أدى إلى ظھور الموشحات التي ت  - 1

 األندلسي عن أدب المشرق .
مستكفي دة بنت الات والّ مة المرأة في الحیاة األدبیة ، وكانت في مقدمة نساء األندلس األدیبالجانب الثاني : مساھ  - 2

 التي ُعِرفت بمساجالتھا  األدبیة مع الشاعر ابن زیدون .

 :  ھل انفصلت األندلس بذلك انفصاالً تاماً عن المشرق في حیاتھا االجتماعیة ؟  2س 
- األدب  داً لفنونلى مقلیین باألدب المشرقي مثالً فقد كان أدبھم في مراحلھ األوال ، لم تنفصل وظل ارتباط األندلس

 العربي في المشرق .
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 : كیف كانت شخصیة األندلس العلمیة ؟ 3س 
- بي لفتح العرلألولى اعتمد األندلسیون على ما یأتیھم من المشرق ، فقد كانت الكثرة من أھل األندلس في القرون ا

 . م الدینیةطقوسھ یة ، ومع مقدم القرن الرابع ھجروا الالتینیة ، واتخذوا العربیة مكانھا حتى فيیتكلمون الالتین

ھة ج: علل: عدم وجود فروق جوھریة وكبیرة بین نماذج األدب في العراق والشام ومصر من جھة واألندلس من 4س
 أخرى . 

ألم و األدب اتجھ نحی لألدب العربي في المشرق ، وكان جـ : سبب ذلك أن األدب األندلسي كان في مراحلھ األولى مقلداً 
 (أدب المشرق) .

 : لماذا لم یظھر كاتب كبیر في األندلس قبل القرن الرابع ؟  5س 
- لم  ن ، وكذلكك القرلم یظھر كاتب كبیر في األندلس قبل القرن الرابع ؛ ألن شخصیة األندلس لم تتكامل إال في ذل

نثر تاب الككما أن  -ك أن یرتفعوا بنثرھم إلى درجة تجعلھم في صفوف الكتاب العباسیین یستطع الكتّاب قبل ذل
رق ة في المشلموجودااألندلسیین لم یستحدثوا ألنفسھم مذھباً جدیداً في النثر یمكن إضافتھ إلى مذاھب النثر األخرى 

 وتوقفوا عند المحاكاة (التقلید) .

 س ألدباء المشرق العربي ؟: ما أسباب تقلید أدباء األندل 6س 
- : األسباب 
 شعور األندلسیین بأنھم جزء من العالم العربي ، وأنھم حملة للتراث العربي كالمشارقة .  - 1
 .  كما كانوا یرون أن المشرق ھو مھد اللغة العربیة وموضع ظھور اإلسالم ومكان الخالفة األولى - 2
حوال المجتمع األندلسي أھـ ولم تستقر 91اً زمنیاً ، فإن فتح األندلس كان سنة كما أن الشعر األندلسي قد ظھر متأخر - 3

 ؛ لینصرف إلى اإلبداع األدبي شعراً ونثراً إال في القرن الثاني الھجري .

 : متى بدأ ظھور الموشحات ؟ وما أسباب ظھورھا ؟  7س
سیقا دھار الموجة الز(ُمقَدّم بن ُمعافَى) ؛ نتی جـ : الموشحات ظھرت في منتصف القرن الثالث الھجري على ید مخترعھا

 ، وشیوع الغناء فھي استجابة لحاجة اجتماعیة وفنیة .

 المدرسة الرومانسیة
 : ما سمات (خصائص) المدرسة الكالسیكیة (االتجاه المحافظ في الشعر العربي) ؟ 1س 
- : سمات المدرسة الكالسیكیة 
 الحرص على التصریع في مطلع القصیدة . - 2موحدة .      االلتزام بالوزن والقافیة ال - 1
 شیوع الحكمة . - 4استعارة الصور من القدماء .            - 3
 .غة) والفصاحة ووضوح الفكر األلفاظ لدیھم تتصف بالجزالة (بالقوة والبال - 6التأثر بألفاظ القرآن .                   - 5

للقص�یدة  لجیل الجدید عن أسلوب وطریقة شعراء الكالسیكیة المتمسكین بالشكل الق�دیم:  لماذا انصرف شعراء ا 2س 
 ؟ 
- ومحاكاتھ  القدیم ، ات إلىألنھم وجدوا أن الشعر على ید سابقیھم یحتاج إلى مزید من التطویر ؛ ألنھم انشغلوا بااللتف

للفظیة االصادقة ، واھتموا بالصنعة ومعارضتھ كما شغلھم شعر المناسبات والمجامالت عن التجارب الذاتیة 
 (المحسنات) على حساب المعنى والوجدان .
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 : ما الذي اھتم بھ شعراء الجیل الجدید في بناء القصیدة ؟  3س 
- جدان .اتجھوا إلى االھتمام بالوحدة العضویة بدالً من االھتمام بالصیاغة على حساب المعنى أو الو 

 االتجاه الوجداني) في الوطن العربي ؟  : من رائد الرومانسیة ( 4س 
-  لى إة القدیم ن عباءمیعد خلیل مطران رائد الرومانسیة (االتجاه الوجداني) في الوطن العربي فھو الذي جذب الشعر

 الحداثة .

 : ما أسباب اتجاه خلیل مطرن إلى الرومانسیة ؟ 5س 
- : أسباب اتجاھھ إلى الرومانسیة 
صویره . ربوع لبنان بما فیھا من سحر و جمال أثر في نمو خیالھ ونقاء إحساسھ وجمال تنشأتھ في   - 1    
سا . تأثره بالشعراء الرومانسیین الفرنسیین وبالثقافة الفرنسیة بصفة عامة حین كان في فرن  - 2    

 : فیَم تمثل االتجاه الوجداني عند مطران ؟ 6س 
-  تجاه حاكي االفي أنھ یرى الكون من خالل أحاسیسھ الذاتیة ، وھو بذلك یتمثل االتجاه الوجداني عند مطران

 الرومانتیكي في األدب الغربي .

 : بَم اھتم مطران في شعره ؟ 7س 
- لبشر .ء من ااھتم بتحلیل العواطف اإلنسانیة ، وتقدیر حب الجمال والخیر كمثل علیا یتغذى علیھا األنقیا 

 على ید خلیل مطران ؟  : ما مظاھر تطور القصیدة 8س
-  :أصبحت القصیدة على ید خلیل مطران 
 تعبر عن تجربة شعوریة صادقة تجمع بین مشاعر قائلھا والمتلقي .   - 1
لبیت وحدة ا الوحدة العضویة المتمثلة في وحدة الموضوع وترابط األفكار وفى وحدة الجو النفسي بدالً من  - 2

  تتفكك القصیدة. المعروفة في الشعر القدیم حتى ال
 . جمیالً اً فنیاً جاءت جمیلة التصویر عن طریق االعتماد على الخیال اعتماداً كبیراً مما یجعل للقصیدة مذاق  - 3
 البعد في اللغة الشعریة عن المفردات الغریبة .   - 4
 االرتباط بوحدة القافیة واألوزان التقلیدیة مع إدخال بعض التجدید فیھا .  - 5

 شعر الوطنىال
 : ما أھمیة الشعر الوطني في تشكیل وجدان أي أمة ؟ 1س 
- ظیمة م (العالشعر یلعب دوراً حیویاً في تشكیل وجدان الشعوب فالشاعر بحسھ وبصیرتھ یسبق األحداث الجسا

ث جاه األحداتعوري الضخمة) ؛ فھو القادر على اإلحساس بآالم األمة وعذاباتھا وآمالھا ، وھو الذي یشكل الموقف الش
 التي تشھدھا األوطان .

 : للشعر المصري دور ھام في حیاة مصر وشعبھا . وضح . 2س 
- بالحریة  مطالبةبالفعل فلقد كان للشعر الصادق دور كبیر في إذكاء (إشعال) لثورات وإلھاب حماس الجماھیر لل

 والحیاة الكریمة لألوطان .

طني على مستوى الشعوب ؟ :  ما االھتمام األساسي للشعر الو 3س 
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- ا ، وفضح ن أجلھاھتم الشعر الوطني بدعوة الشعوب إلى التحرر من االستعمار والدفاع عن األوطان وبذل لنفس م
 جرائم المستعمر وتھدیده یقول الشاعر أبو القاسم الشابي :

 أال أیـھا الظَّالُم   المســـتـبــدُ *** َحـبیُب الظَّالِم، َعدوُّ الحیاهْ 
 َسَخْرَت بأنّاِت َشْعٍب َضعیٍف *** وكفَُّك مخضوبةُ  من ِدماهُ 

 : ما الذي عني واھتم بھ الشعر الوطني في العصر الحدیث ؟ 4س 
- لوطن .عني واھتم بتمجید البطوالت موضحاً قیمة الحریة والعدل والمساواة والعمل والبناء من أجل ا 

 لعصر الحدیث ؟:  َمن أبرز رواد الشعر الوطني في ا 5س 
- د المطلب حمد عبِمن أبرز رواد الشعر الوطني في العصر الحدیث البارودي ، وأحمد شوقي ، وحافظ ابراھیم ، وم

ح عبد ، وصال ، والشابي (من تونس) ، وغیرھم ، ومن المعاصرین : نازك المالئكة (من العراق) وبدر شاكر السیاب
ویدة ، جفاروق حمود درویش ، وفاروق شوشة ، ومحمد إبراھیم أبو سنة ، والصبور ، وأمل دنقل ، ونزار قباني ، وم

 وغیرھم .

 المقال

 : ما تعریف األدباء للمقال ؟ 1س 
- لھا كاتب وینقكرة العرفھ األدباء بأنھ قالب من النثر الفني یعرض فیھ موضوع ما عرضاً منطقیاً مترابطاً یبرز ف

 ؤثراً .إلى القارئ والسامع نقالً ممتعاً م

 : بَم ارتبطت نشأة المقال في العصر الحدیث ؟ 2س 
- . ارتبطت بالصحافة ، وكان للصحافة دور كبیر في نھضتھ 

 : متى ُعرف المقال ؟  3س 
- ان .الیون عرف المقال قبل اختراع الطباعة بقرون طویلة ، وكان عند بعض األدباء قالباً فنیاً منذ عصر 

 الصحافة على المقال ؟: كیف كان تأثیر  4س 
- سالمة لعرض ولقد أثرت الصحافة في تطور المقال ال في نشأتھ والوصول بھ إلى درجة الدقة والتركیز وحسن ا

 اللغة وسالسة الصیاغة 

 :  ما مجاالت أو موضوعات المقال ؟ 5س 
- سیة واقتصادیةتعددت مجاالتھ وتنوعت موضوعاتھ ما بین مقاالت دینیة واجتماعیة وثقافیة وسیا  .

 : ما وسائل نشره ؟ وما أنواع أسلوبھ ؟ 6س 
- . تعددت وسائل نشره في المجالت والصحف 

 وتنوع أسلوبھ بین العلمي واألدبي والعلمي المتأدب . -

 :  تتنوع المقاالت حسب ظروف أي عصر یسود في المجتمع . دلل على ذلك . 7س 
-  الصالح ة إلى امع الصراع السیاسي ، وتكثر المقاالت االجتماعیة مع الحاجبالفعل فتكثر المقاالت السیاسیة

 وتعبر عن اً لھااالجتماعي ، وقدر ازدھر فیھ المقال فال تخلو الصحف من مقاالت تعرض لمشكالت المجتمع تقدم عالج
 آمال المجتمع وآالمھ . 
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 : اذكر أمثلة لكتاب برعوا في كتابة المقال الصحفي  8س 
-  حدیث  ي كتابھھؤالء الكتاب العقاد في كتابھ " الفصول " ، والمازني في " حصاد الھشیم " ، وطھ حسین فمن "

 حمد مندورر ، وماألربعاء " ، ومصطفى صادق الرافعي في كتابھ " وحي القلم " ، وأحمد أمین في كتابھ " فیض الخاط
 في كتابھ " نماذج بشریة " ، وغیرھم .

 قال الصحفي على أسالیب اللغة العربیة ؟: كیف أثر الم 9س 
- دفع المقال بھا إلى الوضوح والتركیز 

 :  اذكر أمثلة من األدباء والمفكرین أثروا الصحافة بمقاالتھم . 10س 
-  مازني ال -قاد الع -محمد حسین ھیكل  -طھ حسین  -من كتاب المقال من رجال األدب والفكر : أحمد لطفي السید- 

 دق الرافعي .مصطفى صا

 :  كیف ارتقى ھؤالء األدباء والمفكرون بالمقال وارتفعوا بھ ؟ 11س 
- ألجنبیة الثقافة اصیلة وارتقى ھؤالء األدباء والمفكرون بالمقال وارتفعوا بھ عندما جمعوا بین الثقافة العربیة األ

 ضوح الفكرة .و -دقة التعبیر في عبارة سلیمة  -الوافدة فقصدوا بذلك التحلیل الدقیق 

: المقال من حیث الشكل نوعان . وضحھما وبین الفرق بینھما مع ذكر أمثلة لُكتَّابھ .  12س 
-   طویل "  -المقال من حیث الشكل(الحجم) نوعان : " قصیر
رة عباوب واضح المقال القصیر (مقال الخاطرة) : وھو الذي یتناول فكرة واحدة بطریقة مركزة شائقة وبأسلو -(أ) 

ة) لمصطفى ثل : (فكربتاً مسھلة و یطلق علیھ (العمود) أو (الخاطرة) ، وأحیانا یختار كاتبھ لمقالھ القصیر ھذا عنواناً ثا
 أمین ، و (صندوق الدنیا) ألحمد بھجت ، و (مواقف) ألنیس منصور ، و (مجرد رأي) لصالح منتصر .

قاً ، ضاً شائفحات ، یتناول موضوعاً  یعرضھ الكاتب عرالمقال الطویل : الذي یتراوح بین صفحتین وعشر ص -(ب) 
 یرھم... وغ بلغة سھلة واضحة محققا عنصري اإلقناع واإلمتاع ، ومن ُكتَّابھ : طھ حسین والمازني وأحمد أمین

 : كیف یختلف المقال من حیث المضمون ؟ 13س 
-  تلفون) تون (یخوثقافتھ ، فالُكتَّاب یتفاویختلف المقال من حیث المضمون بحسب طبیعة موضوعھ وشخصیة كاتبھ

غویة أو رة اللمن ناحیة العمق والسطحیة ، خصب الفكر أو ضیق األفق ، والمیل للتركیز أو البسط ، وامتالك القد
 القصور فیھا .

 : ما أھم أنواع المقال من حیث المضمون ؟ و ما أھم خصائص كل نوع ؟ مع التمثیل . 14س 
- ال من حیث المضمون :أھم أنواع المق 

(أ) المقال التصویري : 
رسم  ن طریقخصائصھ : یرسم فیھا الكاتب شخصیة أدیب أو عالم أو غیرھما ، فیبرز ما فیھا من مزایا أو عیوب ع

بوعیة یاسة األسلة السالصورة بالقلم ال بالریشة ، ومن كتاب ھذا النوع من المقاالت الشیخ عبد العزیز البشري في " مج
 . "لمرأة ایث تحدث عن عدد من كبار الشخصیات المصریة التي عاصرھا وجمعت مقاالتھ في كتاب بعنوان " في " ح

 (ب) المقال النزالي : 
ھ حسین نشر ط خصائصھ : یدور في المعارك األدبیة والفكریة كالمعارك التي دارت في بین العقاد والرافعي ، كما

 مدین ودعا إلى التجدید القادم من أوروبا .مقاالت ھاجم فیھا أنصار القدیم المتج
(جـ) المقال الفلسفي : 



 الثانوي الثاني لصفا                                                           البسملة في الغة العربیة                                                                            

 8 01091298819      أمنیة وأحمد 

مود جیب محخصائصھ : ظھر ھذا النوع كفن قائم بذاتھ ال كجزء من التحریر الصحفي كبعض مقاالت الدكتور زكي ن
 الفلسفیة الموضوع .

 : ما أھم أنواع المقال من حیث األسلوب ؟ و ما أھم خصائص كل نوع ؟ 15س 
- المقال األدبي : (أ (

ستخدام س ، واخصائصھ : یقوم على انتقاء األلفاظ والعبارات وحسن تنسیقھا وجمال األسلوب ومزج الفكرة باإلحسا
في  لتي جمعھاالة واالخیال ، ومن أبرز كتابھ " أحمد حسن الزیات " ، كما یتجلى في مقاالتھ األسبوعیة في مجلة الرس

 ئھ األربعة .كتابھ " وحي الرسالة " بأجزا
 (ب) العلمي المتأدب : 

 جمل ، كمااغة الخصائصھ : یعتمد فیھ الكاتب على إبراز الحقائق في صورة جذابة ، ویتمیز بالدقة الموضوعیة في صی
 في مقاالت د . أحمد زكي .

: ما أبرز الخصائص العامة للمقال ؟  16س
- :أبرز الخصائص العامة للمقال 
 عن طریق ترابط األفكار والوحدة المكتملة .التكوین الفني :  - 1
اإلقناع : عن طریق سالمة األفكار ودقتھا ووضوحھا.  - 2
 اإلمتاع : بالعرض الشائق الذي یجذب القارئ ویؤثر فیھ. - 3
 القصر : فال یتجاوز بضع صفحات فإذا طالت أكثر من ذلك صار بحثاً أو كتاباً. - 4
  .الفكرة  ولیس شعراً ، یغلب علیھ التفكیر ، وإن كان فیھ خیال فھو لخدمةالنثریة : فالمقال فن نثري  - 5
 7ل مقالھ ب من خالالذاتیة: تظھر في المقال ذاتیة الكاتب وعاطفتھ ، ورأیھ الشخصي ، فتظھر مالمح شخصیة الكات - 6
 تنوع أسلوب المقال : تبعا لشخصیة كاتبھ ، وطبیعة موضوعھ. -
میلة سالیب جوجمالھ ، بحیث تصل الفكرة إلى القارئ في تركیب قویة وألفاظ مالئمة وأ وضوح األسلوب وقوتھ - 8

 دون تكلف .

جمال األسلوب ؟  -قوة األسلوب   -: كیف یتحقق كل مما یلي في المقال وضوح األسلوب  17س 
 س: ما السمات األسلوبیة التى تشترك فیھا جمیع المقاالت مع التوضیح؟

-   (أ)- قناع لمقال اإلاھدف من ألسلوب : بتجنب غریب األلفاظ والترفع عن األلفاظ العامیة المبتذلة ؛ ألن الوضوح ا
 واإلمتاع ال الغموض واإللغاز. 

 ات والحشوالعبار قوة األسلوب : عن طریق البعد عن الخطأ في القواعد أو تنافر الحروف وغرابة األلفاظ وقلق -(ب) 
 والتطویل في الجمل. 

 جمال األسلوب : باختیار األلفاظ المالئمة للمعنى والصور والمحسنات غیر المتكلفة. -(جـ) 
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األسلوب خبري لفظا إنشائي معني  األسلوب اإلنشائي األسلوب الخبري
وھو م�ا یحتم�ل الص�دق أو 
الك���ذب بغ���ض النظ���ر ع���ن 

 قائلھ

وھ����و م����ا ال یحتم����ل الص����دق أو 
واألمر  الكذب كالنداء واالستفھام

 والنھي والتمني

وھوالذى یكون ف�ى ش�كلھ خب�رى لك�ّن معن�اه 
 طلبى ینضم لألسلوب اإلنشائى

 –شفاك  هللا یا ُمعین الناس   

 أوال : األسلوب الخبري : وھو ما یحتمل الصدق أو الكذب بغض النظر عن قائلھ .
 -ة أھمھا ما یلي : والغرض الحقیقي  منھ إبالغ المخاطب بشيء یجھلھ ولھ عدة أغراض بالغی

 االسترحام واالستعطاف مثل :ـ – 1
 إني فقیر ومحتاج والبرد قد آذاني "☻  
 وما كان ن لألحزان لو الك مسلك   إلي ولكن الھوى للبلى  جسر☻   

 إظھار التحسر مثل :ـ – 2
 وال الملتقى من شیعـیتي كثب      أبیت في غربة ال النفس راضیة بھا☻        
 ولّى الشبــــــــــاب حمیدة أیامھ        لوكــــــان ذلك یُشترى أو یرجع ☻       

 -الفخر مثل : -3
 أ نــا الذي نظر األعمى إ لي أدبي        وأسمعــت كلماتي من بھ صمم☻  

الحث على السعي مثل :   -4
 وقت االمتحان یكرم المرء أو یھان "☻"  

 -التھكم والسخریة مثل : -5
 كان أحمد بن عبد الوھاب مفرط القصر ویدعي انھ مفرط الطول"☻ "    
 حملت أنفـــــایراه الناس كلھـــم         من ألف میل عیانا ال بمقیــاس   ☻   

تھدید  مثل :  التحذیر وال -6
 من أھمل ندم "☻"  

 الحث على العمل:       - 7
 ومانیــــــــــل المطالب بالتمنى         ولكن تؤخذالدنیـــــــا غالبــــا ☻       

المدح:    - 8
 م یْبُد منھن كوكبفإنك شمس والملوك كـــــواكب           إذا طلعت ل ☻ 

النصح واإلرشاد:  - 9
 یُدرك المتأنـــى بعض حاجتھ        وقد یكــون مع المستعجل الزلل قد ☻       

 یرقىالتقریرأْى أّن مایقولھ األدیب ماھوإالحقائق ال التعبیرباألسلوب الخبرى یفید دائما -1**الحظ أّن : 
 لشكإلیھا ا         

 أغراض الخبرتُفھم من السیاق ومعنى الجملة -2   

 وھو ما ال یحتمل الصدق أو الكذب حیث ال إخبار فیھ وھو نوعان
 وھو ما یستدعي مطلوبا وقت الطلب وھو ( األمر , النھي , االستفھام , النداء , التمني )طلبي : 

 ت الطلب ومنھ ( التعجب , المدح , الذم , القسم )وھو ما ال یستدعي مطلوبا وقغیر طلبي : 
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 وھو طلب الفعل على وجھ االستعالء واإللزام
 -:  ومن صیغھ

 الفعل األمر مثل " اصبر على الشدائد " -1
 قترن بالم األمر " لتصبرن على الشدائد "مالمضارع ال -2
 اسم الفعل األمر " علیك الصبر " -3
 ل األمر " صبرا على الشدائدالمصدر النائب عن الفع -4

 الغرض الحقیقي من األمر طلب فعل الشيء
 أما األغراض البالغیة فكثیرة من أھمھا

 )الدعاء : رب اغفرلى ولوالدّى                                 (األمر� 
 تولى ُسلطة)ی(األمرلمن                             *الرجاء:  انظرباھتمام لشعبك        
 رمتساویان)*االلتماس: یاصاحبّى : تقصیا نظریكما                        (اآلمروالمأمو 
 رین)*النصح واإلرشاد:ارجع إلى النفس واستكمل فضائلھا    (األمرفیھ منفعة للمأمو 

 )غیر العاقلأالأیھااللیل الطویل أال اِْنجِل          (الخطاب ل -*التمنى :یاقلبى اھدأ
 ضمن التعظیم)(إذاكان األمریت     *المدح:أقبل بوجھك ُمشرقا                             
یحزن النفس) (إذاكان األمریتضمن ما      الصبا من عھدى الخالى        *التحسر:ردوا علىّ  
 )ایُخیفم(إذااألسلوب یتضمن        *التھدید والتحذیر: ذاكْر فإّن االمتحان صعب         

 طلب ترك الفعل على وجھ االستعالء وأداتھ (ال) وھذا ھو الغرض الحقیقي لھ وھو
 أما األغراض البالغیة لھ فكثیرة من أھمھا

 الغرض المثال
 الدعاء ذنا إن نسینا أو أخطأنا ... "ـ"ربنا ال تؤاخ ☻
 االلتماس سي .."أیتي وال برـ"یا بن أم ال تأخذ بلح ☻
 تبد لكم تسؤكم "" ال تسألوا عن أشیاء إن  ☻
 انز وسلطـفیھا وإن كان ذا ع                   درة ـبطن أخا الدنیا بمقـال تغ ☻

 النصح
 واإلرشاد

 التیئیس د إیمانكم "ـتذروا قد كفرتم بعـال تع ☻

 غرضھ المثـــــــــال
 رب اغفر لي ولوالدي "☻ " 
 دعاءال متك "ـرب أوزعني أن أشكر نع☻ " 

 ا دینافالحر من دان إنصافا كم         دومي على العھد ما دمنا محافظة☻ 
 االلتماس صورتتریا وجوه األرض  كیف                  یا صاحبي تقصیا نظریكما☻ 

 التمني نك بأمثلمبصبح وما اإلصباح             أال أیھا اللیل الطویل أال انجلي☻ 
 جیزـالتع نزلنا على عبدنا فأتوا ... "وإن كنتم في ریب مما ☻ " 

 اإلرشادوالنصح  إحسان بد اإلنسانـفطالما استع           أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم☻ 
 التسویة "اصبروا أو ال تصبروا "☻ 

 اإلھانة قل كونوا حجارة أو حدیدا "☻ " 
 التعجب اسمع بھم وأبصر یوم یأتونا "☻ " 

ø t ركة وانتقال�ة تثی�ر االنتب�اه ال األم�ر البالغ�ي یتمث�ل ف�ي أن فی�ھ مش�اجم�:  ˆ
 وتعطي الكالم قوة وحیویة
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 التمني أال تبكیان لصخر الندى  أعیني جودا وال تجمدا    ☻
 التحسر ـجبار فإني مھبط العثـھذا الع    ماني أنیاب المالم علىـال تطع ☻
 " وال تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون " ☻
 التوبیخ لت عظیمــلیك إذا فعــار عــع                 ال تنھ عن خلق وتأتي مثلھ    ☻

 التحقیر م الكاسيــواقعد فإنك أنت الطاع            یتھا ـدع المكارم ال ترحل لبغ ☻

 وھو طلب علم بشيء غیر معلوم لدى المتحدث وھذا ھو الغرض الحقیقي لھ
 -أما األغراض البالغیة فأھمھا ما یلي : 

 والغرض الحقیقي لھ ھو طلب إقبال المخاطب أو لفت انتباھھ ولكنھ قد یخرج إلى عدة أغراض بالغیة
 النداء ( الھمزة , أي , أیا , یا , ھیا ) وقد تحذف أداة النداء ولكنھا تستشف من الكالمومن أدوات 

 ومن األغراض البالغیة للنداء ما یلي
 غرضھ المثال

 ............... حكمفیك الخصام وأنت الخصم وال        یا أعدل الناس إال في معاملتي ☻
 الحیرة لقطراإذا مت ظمآنا فال نزل                معللتي بالوصل والموت دونھ ☻
 لكتباونحن في هللا إخوان وفي          یا آل عثمان ما ھذا الجفاء لنا ☻
 العــتاب ن صفاءما كان بیننا م نأی                یا أخي أین عھد ذاك اإلخاء   ☻

 التحسر " یا لیتني كنت ترابا " ☻
 تخصیصال ل البیت "ــلیكم أھــ"رحمة هللا ع ☻
 التعجب باد "ــلى العـ" یا حسرة ع ☻
 الندبة اضلفوواأسفا كم یظھر النقص              فواعجبا كم یدعي الفضل ناقص ☻
 االستغاثة "للمسلمین" یا هللا ☻

 الغرض المثال

 األمر ... أي انتھوا.................."فھل أنتم منتھون "  ☻
 النھي ... أي ال تخشونھم................." أتخشونھم فا� أحق أن تخشوه "   ☻
 " ھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان " ☻
 النفي وھل یترقى الناس إال بسلم                   وما یرفع األوطان إال رجالھا  ☻

 اإلنكار ون "ــ" أغیر هللا تدع ☻
 التقریر " ألم نشرح لك صدرك " ☻
 التھویلاقة "ـاقة * ما الحــ" الح ☻
 التھدید لمون "ـولون على هللا ما ال تعـ" أتق ☻
 التعظیم " من ذا الذي یشفع عنده إال بإذنھ " ☻
 التعجب بترــلما واغــھ ظــذنب أدان ب                  فھل دفاعي عن دیني وعن وطني ☻

ø t ركة افیھ مشبالغي ھو نفس جمال األمر البالغي : وجمال النھي ال:  ˆ
 نتباه وتعطي الكالم قوة وحیویةوانتقالة تثیر اال
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 بوب الذي ال یرجى وقوعھحویقصد بھ طلب الشيء الم
 لتمني وھي ( لو , ھل , عسى )أداة التمني الرئیسیة ھي ( لیت ) وھناك أدوات قد تستخدم ل

 -:  ومن أمثلتھ ما یلي
 " لو أن لي بكم قوة " ☻      " فھل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا " ☻
 لي أبلغ األسباب "ـ" لع ☻         ل هللا یحدث بعد ذلك أمرا "ـ" لع ☻
 في ظلمة الشك لم تعلق بھ النوب    لو كان للمرء عقل یستضيء بھ   ☻
 رابــــن العـــالمین خــــوبیني وبی  امر    ـــي بیني وبینك عذــفلیت ال ☻
 د كما بیني وبین المصائبـمن البع   تي   ـــیني وبین أحبــفلیت الذي ب ☻
 یبــل المشـــــبره بمــــــا فعـــا      فأخــود یومــــاب یعـــأال لیت الشب ☻

 نشائیة ؟كیف تحدد األغراض البالغیة لألسالیب اإل
 الدعاء : إذا كان األمر أو النھي موجھا إلى هللا تعالى☻ 
 االلتماس : إذا كان األمر أو النھي بین متساویین في المكانة☻ 
 التعجیز والتحدي إذا كان الطلب ال یستطیعھ المخاطب والغرض تعجیزه☻ 
 النصح واإلرشاد : إذا كان الطلب ال إلزام فیھ وفیھ فائدة للمخاطب☻ 
 التقریر :إذا كان االستفھام منفیا والجواب علیھ باإلثبات  ☻

 النفي : إذا كان االستفھام یجاب عــنھ بالنفي ( یمكن حذف أداتھا  ووضع أداة نفي مكانھا )☻ 
 التعظیم : إذا كان النداء بصفة حسنة أو عظیمة ☻ 
 لھ التعجب واالستنكار : إذا كان االستفھام عن شيء یجب تركھ وعدم فعـ☻ 
 اإلنكار : إذا كان االستفھام عن شيء قبیح وقع وكان من المفروض عدم حدوثھ☻ 
 التحسر : إذا كان االستفھام أو النداء على شيء ضاع من اإلنسان   ویصعب علیھ استعادتھ☻ 
 التمني : إذا كان االستفھام عن شيء یصعب تحقیقھ☻ 

 -بیّن نوع األسلوب وغرضھ فیمایلى: 
 كانت مرصادا للطاغین مآبا البثین فیھا أحقابا) (إن جھنم-1
 من ألف میل عیانا البمقیاس    حملت أنفا یراه الناس كلھم    -2
 (وكلوا واشربواحتى یتبین لكم الخیط األبیض من الخیط األسود)-3
 فیا موت ُزر إن الحیاة كریھة    ویانفس ِجدى إن دھرك ھازل-4
 فطالما استعبد اإلنسان إحسان   أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم -5
 وعْش إما قرین أخ وفّى     أمین الغیب أو عش الوحاد -6
 یامعشرالجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوامن أقطارالسموات واألرض فانفذواال تنفذون إال بسلطان) -7

 ال اختیاال على رفات العباد         سر إن استطعت فى الھواءرویدا    -10
 خلق هللا فأرونى ماذا خلق الذین من دونھ)(ھذا  -11
 فما نیل الخلود بمستطاع          فصبرا فى مجال الموت صبرا   -12
 ید الثغر بین رمل ومكس          واجعلى وجھك الفنار ومجراك-13
 واطلبوا الحكمة من الحكماء            فخذوا العلم على أعالمھ   -14
 لوكان ذلك یشترى أویرجع           ولى الشباب حمیدة أیامھ  -15

 اإللتفات اإلیجاز اإلطناب القصر  التوكید
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 ولكل منھم وسائل أو أدوات

 

 
 

 أنواع الخبر المؤكد 
 عراء نھ ال یؤكد مثل : شوقي أمیر الشإوفیھ المخاطب خالي الذھن غیر منكر لما یقال وبالتالي ف ابتدائي : -1
 مما یسمع لذا یؤكد بمؤكد واحد مثل " إنا إلیكم مرسلون " ككوفیھ یبدو المخاطب متش طلبي : -2
 " وفیھ یبدو الخاطب منكر لما یسمع لذا یؤكد الكالم بمؤكدین اثنین " مثل إنا إلیكم لمرسلون إنكاري : -3

 
 إلیك وسائل التوكید في الجدول التالي:

 المثال موضوع أداة التوكید أداة التوكید م
 أن  –إن  1

 الناسختان
 إن الظلم نھایتھ سیئة  منھما تدخل على الجملة األسمیة  كل

 علمت أنك موجود
 الالم  2

 (إن + الالم)
 الواقعة في اسم إن  -
 الواقعة في خبر إن -
 الواقعة في جواب القسم  -

 إن في السماء لخبرا 
 إن األبرار لفي نعیم

 تا� ألكیدن أصنامكم
 ن قد أفلح المؤمنو مع الفعل الماضي لقد –قد  3

 لقد خسر الكافرون
 مع الجملة األسمیة أو الفعلیة  القسم  4

 التاء) -الباء  –حروف القسم (الواو  -
 ورب الكعبة ألجاھدن 

 تا� ألجتھدن 
 ألعاقبن المھمل/ ألشجعن المجتھد مع الفعل المضارع - نون التوكید  5
 اكال إذا دكت األرض دكاً دك تكرار اللفظ - التوكید اللفظي  6
 أشجع المتفوقین جمیعھم  جمیع)   –نفس  –كلتا  –كال  –جمیع  –(كل  التوكید المعنوي 7

 "فسجد المالئكة كلھم أجمعون"
 ما الزائدة  8

(حذفھا ال یخل 
 بالمعنى)

 تفصل بین أداة الشرط وفعلھا -
 بعد (كي/غیر/عن) -

 إذا ما صلیت دخلت الجنة
 عما قریب ستمتحن 

 ضربتھ من غیر ما قصد
 في خبر لیس - الباء الزائدة 9

 في خبر ما المشبھة بلیس -
 "ألیس هللا بأحكم الحاكمین"

 "وما ربك بظالم للعبید" 
 "أال إن أولیاء هللا ال خوف علیھم" تأتي في أول الكالم  - أال اإلستفتاحیة  10
 نحارب األعداء حرباً  الذي یأتي مؤكد للفعل فقط  - المفعول المطلق 11

 غرض التوكید
 إذا كانت الجملة تحتوي على أداة توكید واحدة یكون الغرض إزالة الشك

 إذا كانت الجملة تحتوي على أداتین أو أكثر یكون إزالة اإلنكار
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 س عین التوكید فیما یأتي وأذكر وسیلتھ وغرضھ
 صباح بھ زرق األسنة أنجم                    صباح المنذرین ألنھ  ءفسا .1
 زرابیھا مبثوثة والنمارق                     من الحسن جنة وكیف وقد أضحت  .2
 وإني ألخفي منك أضعاف ما أبدي           أالم لما أبدي علیك من األسى .3
 یكونان لألحزان أورى من الزند              أرى أخویك الباقیین كلیھما  .4
 وأخلفت األمال ما كان من وعد    لقد أنجزت فیھ المنایا وعیدھا  .5
 ورقاء قد شفھا إذ شفني حزن              أرق العین والظلماء عاكفة و .6
 فؤادي بمثل النار من غیر ما قصد           إذا لعبا في ملعب لك لذعا  .7
 فإني بدار األنس في وحشة الفرد            وأنت وإن أفردت في دار وحشة  .8
 هللا بل أنت ال الدھر  فقلت معاذ               فقالت: لقد أزرى بك الدھر بعدنا  .9

 قال ابن المقفع : "فإن الجاھل أھل أن یھرب منھ أبواه"  .10
 زھر الربا فكأنما ھو مقمر                   تریا نھاراً مشمساً قد شابھ  .11
 "فاالتئاد االتئاد والتثبت التثبت .12
 إن الكرام بحفظ العھد تمتحن                   أو تحفظون عھوداً ال أضیعھا  .13
 ألمثالھا من نفحة  الروض سارق           تذكروھا للنسیم فإنھ  فال .14
 ویذكر إال والدموع سوابق                 وأقسم ما فارقت في األرض منزالً  .15
 ألنھم من نقع جیشك قد عموا             تقاد لك األبطال قبل لقائھم .16
 كما عندي فجودا فقد أودى نظیر           بكاؤكما یشفى وإن كان الیجدي  .17
 وتدعى حب سیف الدولة األمم          مالي أكتم حباً قد برى جسدي  .18
 فقد تساوي لدیھ السر والعلن           یخفي لواعجھ والشوق یفضحھ .19
 جوادك إذ یأتي إلیھا یحمحم        ألفت دیار الكفر غزوا فقد غدا  .20
 لي ولقد انشده ما قیل                     فلقد أتعب فكري عذلي  .21
 فلیت أنا بقدر الحب نقتسم                إن كان یجمعنا حب لغرتھ  .22
 "فإنھ لیس كالمملوك تعتقھ متى شئت" .23
 أن ال تفارقھم فالراحلون ھم   إذاترحلت من قوم وقد قدروا  .24

 
 
 

 
 ومعناه تخصیص شيء بشيء أي جعل شيء ما خاصا بشيء أخر دون غیره.

 مثال
 قولنا (ما ینجح إال المجتھد) 

 فقد قصرنا النجاح على المجتھد دون غیره
 قولنا: (ال إلھ إال هللا)    

 فقد خصصنا األلوھیة � وحده دون سواه
 وإلیك أدوات القصر في الجدول التالي:

 التوضیح المثال أداة القصر م
 ما محمد إال رسوال - النفي واالستثناء  -1

 ال أحب سوى المؤمن -
 لن أدعو غیر هللا -

اإلستثناء ألمر ینكره المخاطب یأتي النفي و
 أویشك فیھ.

 لم) -لیس-لن-ال-أدوات النفي (ما
 سوى)-غیر-أدوات اإلستثناء (إال

 إنما إلھكم هللا - إنما -2
 إنما المؤمنون أخوة -
 إنما یتذكر أولو األلباب -

ون تأتي إنما ألمر ال ینكره المخاطب أو یجھلھ ویك
 المقصورعلیھ مؤخراً وجوبا.

(إن الناسخة+ما الكافة) تكف إن تتكون إنما من 
 عن عملھا.

األدیب إذا غیر من ترتیب وبناء الجملة اسمیة أو *تقدیم الجار والمجرور على الفعل أو  ھتقدیم ماحق -3
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 -الفاعل أو المفعول: التاخیر
 إلى هللا اشكو -
 یتحقق بالمذاكرة النجاح-
 استقبلت بسعادة الخبر  -

 * تقدیم المفعول على الفاعل
 أكلت التفاحة ھند -
 لعلماءإنما یخشى هللا من عباده ا -

 * تقدیم الخبر على المبتدأ المعرفة
 على هللا رزقنا  –� األمر -

فعلیة ولم یكن مضطراً لذلك إنما یرجع إلى علة 
 بالغیة وھي اإلھتمام بالمتقدم أو إفادة القصر.

تعریف طرفي   -4
 الجملة األسمیة 

 نحن الصفوة  -
 تي تلك قدر -

 المبتدأ معرفة (ضمیر/ الخبر معرف بأل 
 ة المبتدأ معرفة(اسم اشارة)/ الخبر معرف باإلضاف

 العطف بال   -5
 بل

 لكن

 أحب الحق ال الظلم -
 ما یفلح المھمل بل المجد -
 ال أدرس الھندسة لكن الطب -

 ال العاطفة/ تثبت ما قبلھا وتنفي ما بعدھا
 ھات ما بعدبل ولكن العاطفتان/ تنفي ما قبلھا وتثب

 وتسبق بنفي 
 

        الغرض من القصر التخصیص والتوكید
 

                   
 س عین القصر فیما یأتي وأذكر وسیلتھ وغرضھ

 ویذكر إال والدموع سوابق   واقسم ما فارقت في األرض منزالً  -1
 فلیس لھم إال الفوارس مغنم  یعفون عن كسب المغانم في الوغي  -2
 إذا استوت عنده األنوار والظلم                  الدنیا بناظره وما انتفاع أخي -3
 وأخلفت األمال ما كان من وعد                لقد أنجزت فیھ المنایا وعیدھا -4
 قال ابن المقفع: "فإنما مروءة الرجل إخوانھ وأخدانھ" -5

 "فإن الجاھل أھل أن یھرب منھ أبوه"                            
 نوراً تكاد لھ القلوب تنور     بطونھا لظھورھا  أضحت تصوغ -6
 أن ال تفارقھم فالراحلون ھم  إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا  -7
 جلى الربیع فإنما ھي منظر   دنیا معاش للورى حتى إذا  -8
 إنما سمى الصدیق من الصدق""‘ -9

 إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد   ألح علیھ النزف حتى أحالھ  -10
  فئتین في  خلع الربیع تبختر           ونجادھا حتى غدت وھداتھا -11
 فیك الخصام وأنت الخصم والحكم      یا أعدل الناس إال في معاملتي -12
 وھو باإلطالل مرتھن                  یا ویلتاه أیبقى في جوانحھ فؤاده    -13
 "وصارت لھ ھذه عادة وخلقاً " -14
 سرجى إلى ولكن الھوى للبل  ما كان لألحزان لوالك مسلك  -15
 وجداننا كل شيء بعدكم عدم  یا من یعز علینا أن نفارقھم -16
 ذبت شوقاً للذي كان معي   عندما الح لعینى المتكا -17
 فقلت معاذ هللا بل أنت ال الدھر    فقالت: لقد أزرى بك الدھربعدنا  -18
 مجالسھم مما حووه حدائق   وإخوان صدق یجمع الفضل شملھم -19
 عت الشكوى إذا لم تنفع ضا    أیھا الساقي إلیك المشتكى  -20
 ألنھم من نقع جیشك قد عموا   تقاد لك األبطال قبل لقائھم  -21
 ویبعث شجوى فى الدجنة بارق         یحرك وجدي في األراكة طائر  -22
 ولقد أنشده ما قیل لي           فلقد أتعب فكري عذلي -23
 لقلبي إال زاد قلبي من الوجد  محمد ما شيء توھم سلوه -24
 وكأنھا عین إلیك تحدر                   قرق بالندى من كل زاھرة تر -25
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 وتدعى حب سیف الدولة األمم        مالي أكتم حباً قد برى جسدي -26
 قتیلك قال: أیھم فھم كثر         فقلت كما شاءت وشاء لھا الھوى -27
 وال شيء بعد هللا غیرك یعصم   وما یعصم الكفار عنك حصونھم -28
 بات بھفو ارتیاحاً بیننا الغصنو  فبت أشكو وتشكو فوق أیكتھا -29
 وإني ألخفي منك أضعاف ما أبدي       أالم لما أبدى علیك من األسى  -30
 من ذكركم وجفا أجفانھ الوسن   ھل تذكرون غریباً عادة شجن -31
 یحیط بھ لیل من النقع مظلم              طلعت علیھم بالصباح من الظبي -32
 إذ شفني حزن  ورقاء قد شفھا  وأرق العین والظلماء عاكفة -33
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 (م807 -ھ�����������������ـ /  192-) للعب�����������������اس ب�����������������ن األحن�����������������ف                                                                      
  :التعریف بالشاعر

نفي ُكنیتھ أبو لحاھو العباس بن األحنف بن األسود  ودرتھم العاشق العفیف الذي أضناه الشوق لمحبوبتھ إمام العاشقین 
ع في بغداد وعاش بھا نشأ وترعر , وكان أھلھ في البصرة وقتذاك , الفضل من بني حنیفة , ولد في الیمامة بنجد ونُسب إلیھا

ون ن كانوا یتجرفي نعمة وثراء ظاھر لذلك انصرف عن المدیح بعكس ما كان علیھ شعراء ذلك العصر الذی أھم أیام حیاتھ
قد شھد لھ و , وھو في طریقھ ألداء مناسك الحج م 807الموافق  ھـ 192سنة  یقال أنھ توفيویتكسبون بھ ,  بشعرھم

 . البحتري بأنھ أغزل الشعراء

  :تمھید

 المترامیةوشاسعة القصیدة ھي من قصائد الغزل العفیف حیث نرى فیھا المحب یشكو لوعة الھوى ولواعج الفراق فالبالد ال
لى دیار اسیل إة ، والعاشق ال حول لھ وال قوة وقصارى ما یستطیع فعلھ ھو بعث المراألطراف تفصل بینھ وبین الحبیب

  . الحبیبة وتصیّد األخبار عنھا من القادمین من دیارھا

 التي یتغزل فیھا الشاعر ؟ (فوز) : ماذا تعرف عن 1س
حتى ال یصّرح باسمھا  ؛ اإخفاء لحقیقتھ (فوز) عشقھا الشاعر لجمالھا الساحر وسماھا بھذا االسمأحبھا و یقال أنھا فتاة : جـ

لرشید وكنى عنھا اأنھا ُعلیة بنت المھدي أخت ھارون  : یقول العراقیة د.عاتكة الخزرجي ھناك رأي للباحثةالحقیقي ، و
 . العباس باسم (فوز) لمكانتھا العالیة

 . (: علل : شدة حب وعشق العباس بن األحنف لـ (فوز 2س
 ولھ البشرصل أو یطیمالھا الساحر الذي خلب لبھ وفؤاده وجعلھ یتغزل فیھا ویلجأ في وصفھا بما ال عشقھا الشاعر لج : جـ

لیست  ثیالً فھيممالھا من سحر وجمال ، وھذا الجمال یجعلھا آیة للناس ، فھي كالقمر الذي یشع نوراً ، ولم یخلق هللا في ج
 : ا قائالً من البشر كما عبّر في األبیات الساحرة اآلتیة في وصفھ

 رِ یا َمْن یُسائُل عن فْوٍز وصوَرتِھا ***إْن كنَت لَْم تََرھا فانُظْر إلى القَمَ 
 كأنَّما كاَن في الفردَوِس مسَكنُھا *** صاَرْت إلى النّاِس لآلیاِت و الِعبَرِ 

 شرِ لَْم یخلِق هللاُ في الدّنیا لھا َشبھاً *** إنّي ألْحسـَبُھا لیَسـْت ِمَن البَ 

     : تاألبیا 

 الِعراِق َغریبِ بِ دُعاَء َمشــوٍق                         أََزیَن نِسـاِء العالَمیَن أَجیبي  
 عوالي َو طوِل نَحــیبيإِ ِلِشدَّةِ                           َكتَـبُت ِكتابي ما أُقیُم ُحروفَھُ       

 لِقْرطاِس َسحَّ ُغُروبِ َعلى ا تَِسحُّ                      َخَططُت بِعَبَرةٍ  ما أَُخطُّ َوأَمحو     
متعلق ،   :َمشوقٍ  - أدعیة جنداء : دعاء - الكون  :العالَمینَ  - امرأة على غیر اللفظ م حریم  :نِساءِ  - أجمل ، أحلى  :َزینَ - 

بكائي الشدید ،   :حیبينَ - بكائي وصیاحي  :إِعوالي  - أي أْسطر ، أكتب  :أُقیمُ  - رسالتي  :ِكتابي - متجافٍ  × متلھف
  :القُرطاِس  - تنھمر  :تَُسحُّ  - عبرات ج دمعة  :بِعَبَرةٍ  - أثبت ×أزیل  :أَمحو - أكتب   :أَُخطُّ  - ضحكي ، صمتي × صیاحي

  .الكبیر دلو الماء  :وھو ، َغْرب م :ُغروبِ  - القراطیس ج الصحیفة ، الورقة

  :فروق لغویة .

 . َعْبَرة ال ِعْبَرة نأخذ من التاریخ  -1
 . الثانیة : دمعة َعبرة األولى : عظة ، درس .. بینما ِعْبَرة **
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  :الشـرح 
 نداء عاشق ن تلبيیخاطب الشاعر حبیبتھ التي تقیم في الحجاز واصفاً إیاھا بأنھا أجمل نساء الكون ویطلب منھا أ (1)

ً الھجر یعیش بعیداً ع (أرھقھ) الشوق وأضناه )(أتعبھ( مشتاق برح بھ  . ن محبوبتھ في العراق غریبا
أجعل الحروف  و لم أستطع أن (رسالتي) كتبت لك كتابي : فیقول -وھو بعید عن محبوبتھ  -یصف الشاعر اضطرابھ  (2)

 . أثناء الكتابة (ترتعش) واضحة لشدة البكاء والنحیب الذین یؤثران على یدي فترتجف
ة بغزار  ھمرلتي تناھا أشواقي ، وسرعان ما تمحي كلماتھا بسبب دموعي یقول : فأنا أكتب لِك الرسالة التي أبثك فی (3)

 الدلو) الماء الذي یسیل من الغروب كأنھا (الورق) على القرطاس
 
 : أین تقیم الحبیبة ؟ وأین یقیم الشاعر ؟ وما أثر ذلك علیھ ؟ 1س 

  . الحجاز جـ : تقیم الحبیبة في
ً  العراق ویقیم الشاعر في -  . غریبا
 . جعلھ یسطر رسالة للحبیبة یبثھا فیھا أشواقھ ، ویعبر فیھا عن آالمھ وآمالھ : ثر ذلك علیھأ -
 

   ؟  : ماذا طلب الشاعر من محبوبتھ في البیت األول 2س
 . طلب الشاعر من محبوبتھ في البیت األول أن تلبي نداء عاشق مشتاق یعیش بعیداً یحلم بلقائھا : جـ
 

   صده الشاعر ؟: من الغریب الذي یق 3س
 . یقصد الشاعر نفسھ : جـ
 

   . یمحو الشاعر ما یكتبھ في محبوبتھ : علل : 4س
 . ألن دموعھ الغزیرة تمحو وتزیل كل ما یكتبھ من رسائل : جـ
 

  :التذوق
 للقریب النداء ستخدام أداةالتعظیم والمدح وااللتماس ، وا أسلوب إنشائي طلبي / نداء ، غرضھ : : (العالمین نِساءِ  أََزینَ  
یفید العموم  (المینالع ، والتعبیر بـنِساءِ  الستحضار صورة الحبیبة وبیان شدة التعلق مھما باعدت المسافات بینھما)أ(

 . والشمول فھي جمیلة الجمیالت
ھي في یبة عنھ فالحب بعد من الرغم على القریب : علل : استخدام الشاعر ألداة النداء الھمزة التي تستخدم لنداء 1س

 . الحجاز وھو في العراق
ً  بعیدة -بالفعل  -جـ : االستخدام دقیق ، فالحبیبة  ً فھي في الحجاز وھو في العراق ، ولكنھ مكانیا فھي تسكن  ا قریبةوجدانیا

 . فال تفارقھ في قلبھ وتالزم عقلھ
 . اللتماسوا االستعطاف والتمني : أسلوب إنشائي طلبي / أمر ، غرضھ : (أَجیبي ُدعاَء َمشوقٍ  
شدة التعلق واالفتتان بیوحي  (َمشوقٍ )بـ  یوحي بالتوسل والرجاء الشدید ، والتعبیر (دُعاء)التعبیر بـ : (ُدعاَء َمشوقٍ  

 . بالحبیبة
 [أجب بنفسك]          ولماذا ؟  ؟ (محب نداء) أم (َمشوقٍ  ُدعاءَ ) : : أیھما أدق 2س

 . طي جرساً موسیقیاً محبباً لألذنمحسن بدیعي / تصریع یع : (َغریبِ  - أَجیبي 
 . محسن بدیعي / مراعاة نظیر تثیر الذھن : (ِكتابي - َكتَبتُ 

 ، وسر جمال الصورة : ھحیث صور الشاعر الحروف ببناء ال یستطیع أن یقیمھ ویبنی ، استعارة مكنیة : (ُحروفَھ أُقیمُ  َما 
  . شدة حزنھالرسالة ؛ لغزارة دموعھ ، و كتابة تطاعتھیفید استمرار النفي أي نفي اس (ما) ، واستخدام التجسیم

ِة إِعوالي َوطوِل نَحیبي  المعنى مصحوباً بالدلیل علیھ بالكنایة : اإلتیان  وسر جمال ، كنایة عن شدة الحزن واألسى : (ِلِشدَّ
   .لما قبلھا تعلیل ، والعبارة في إیجاز وتجسیم

 . تأكید على شدة معاناتھ في البعد عن الحبیبة؛ لل إطناب بالترادف : (نَحیبي - إِعوالي
 . أسلوبھ خبري ، وغرضھ : إظھار قوة العاطفة وتمسكھ بالحبیبة : (البیت الثاني كلھ 
    . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : (أَمحو -أَُخط  
 . محسن بدیعي / مراعاة نظیر تثیر الذھن : (أَمحو -أَُخط  
 .(رسالتھ) بھتمحو ما خطھ في كتا بممحاة استعارة مكنیة ، حیث صور العبرة : (ِبعَبَرٍة تَُسحُّ  وأَمحو ُخطأَ  
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ین��ھ بغ��زارة عل��ى وھ��ي تنھم��ر م��ن ع (دمعت��ھ) حی��ث ش��بھ عبرت��ھ  ، تش��بیھ : (بِعَب��َرٍة تَُس��حُّ َعل��ى القُرط��اِس َس��حَّ ُغ��روبِ  
مكانی�اً القریب�ة  لیوحي بكثرة دم�وع الح�زن عل�ى الحبیب�ة البعی�دة ؛ (الدلو) بالماء الذي یسیل من الغروب (الورق) القرطاس

 ً  .قلبیا
یفی�د التأكی�د والتخص�یص  (َعلى القُرط�اس) بتقدیم الجار والمجرور أسلوب قصر  : (بِعَبَرٍة تَُسحُّ َعلى القُرطاِس َسحَّ ُغروبِ  

 .  (، وأیضاً توكید بالمفعول المطلق (سح الغروب

 ِلطوِل ُشجوني بَعدَُكم َوُشحوبي    ما َعَرفـتِني  لَو أَبَصرتِنيأَیا فَوزُ 4 - 
 فَلَیتَِك ِمن حوِر الِجناِن نَصیبي    َو أَنِت ِمَن الدُنیا نَصیبي فَإِن أَُمت5 - 

 َمغیبي َوأَرعاُكُم في َمشَھدي وَ     بَینَُكم َسـأَحفَُظ ما قَد كاَن بَیني وَ 6 - 

  : اللغویات
 

تغیّ�ر ل�وني ،  : وبيَ◌ُشح - أفراحي × أحزاني ، ھمومي : ُشجوني - رأیتني ، شاھدتني :  أَبَصرتِني - اسم حبیبتھ : فَوزُ  - 
ال�دنا  ج ألدن�ىالحی�اة ، الع�الم ، م�ذكرھا : ا : ال�دُنیا - نض�ارتي ، ت�وردي ، ق�وتي × ض�عفي : والم�راد صفرة ل�ون وجھ�ي ،

ذراء الجمیل�ة الع� : وھ�ي ح�وراء ، م : ح�ورِ  - أنصبة ، أنصباء ، نُُص�ب ج حظي ، قسمتي ، قدري : نَصیبي - دنو مادتھا ،
أص�ونكم ،  : مُ أَرع�اكُ  - سأض�یّع × سأص�ون ، س�أحمي : َس�أَحفَظُ  - الجن�ة م النع�یم ، الف�ردوس : الِجن�انِ  - ش�دیدة البی�اض

 . َ◌َمغیبي - أي حضوري : َمشَھدي- أھملكم × أحفظكم
دار  -ار المتق�ین د -دار الس�الم  -جن�ة ع�دن  -جنة المأوى  -جنة الخلد  -جنة النعیم  -جنة الفردوس  : من أسماء الجنة ** 

 . القرار
 

  :الشـرح
ث�رة ھم�وم ح�الي م�ن ك )ص�ار( ف�وز" و یق�ول لھ�ا ل�و أن�ك رأیتن�ي لم�ا عرفتن�ي لم�ا آل إلی�ھ " ین�ادي الش�اعر محبوبت�ھ و )4

 . فراقِك و شحوب للوني صار مالزماً لي وأحزان أصابتني بعد
اآلخ�رة فتك�وني  وأتمنى أن تكوني من نصیبي وقسمتي في ثم یخبر الشاعر حبیبتھ بأنِك نصیبي في ھذه الدنیا من النساء) 5

 . زوجتي في دار الخلد
 یابك كما ف�ي حض�وركوفیاً لِك وسأحافظ علیھ وأرعاه في غ -عھد الوفاء والحب واإلخالص  -لذلك سأظل على العھد ) 6
.   
 

 . لمحبوبتھ  لیس ھو االسم الحقیقي فوز یقال أن اسم : علل : 1س
باسمھا أو حقیقة أمرھا ؛  حتى ال یعلم الناس اتخذ الشاعر ھذا االسم قناعاً یخفي بھ حقیقة المرأة التي أحبھا : جـ : السبب

األدلة والنصوص وراقیة د . عاتقة الخزرجى بالبراھین الباحثة الع ألنھا امرأة كانت ذات مكانة عظیمة ، فلقد أثبتت
اسمھا س والتصریح ببنت المھدي أخت الخلیفة ھارون الرشید) وھذه الحقیقة ھي التي حالت بین العبا علیة) الشعریة أنھا

 . في شعره واالكتفاء باإلشارة إلیھا بالتلمیح ال التصریح , واإلیحاء دون البوح
 

  رفة فوز للشاعر ؟: بَم تفسر عدم مع 2س
 . لوالھزالالنحوجـ : ألن بعدھا عنھ جعلھ یعاني فأصبح حزیناً مھموماً دب فیھ الضعف وتغیر لونھ وأصابھ اإلعیاء و

 
  . (4-2وضح شدة شوق الشاعر لحبیبتھ من خالل فھمك لألبیات ( : 3س

ثرة بكائھ . ودموعھ بینھا لشدة حزنھ وغمھ وكوال یت (أي ال یستطیع الكتابة) جـ : أنھ كتب رسالتھ وھو ال یقیم الحروف
 . من نحول وھزال (صار) الغزیرة تمحو ما یكتبھ وأن حبیبتھ لن تعرفھ لما آل إلیھ

 
   . ض�حوتم�ٍن وعھ�د .  (6-5) أو ف�ي البیت�ین  ؟ وم�ا العھ�د ال�ذي سیص�ونھ ؟  : م�ا األمنی�ة الت�ي یتمناھ�ا الش�اعر 4س

   . ذه ال������دنیا ، وف������ي اآلخ������رة م������ن ح������ور الجن������ة وزوجت������ھج������ـ : یتمن������ى أن تك������ون حبیبت������ھ ل������ھ ف������ي ھ������
كن�ة ؛ فحبھ�ا عھ�د الوف�اء واإلخ�الص للحبیب�ة مھم�ا فرق�ت بینھم�ا المس�افات وباع�دت بینھم�ا األم : والعھ�د ال�ذي سیص�ونھ -

 . محفور في القلب
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  :التذوق
 (أی�ا) للبعی�د ، واس�تخدام أداة الن�داء الح�بالتعظ�یم وااللتم�اس وإظھ�ار  : أسلوب إنشائي طلبي / نداء ، غرض�ھ : (أَیا فَوزُ  

واألم�ل یعم�ر قلب�ھ ف�ي أن تلب�ي  (أََزی�َن نِس�اِء الع�الَمینَ ) دقیق ورائع في موضعھ ھنا فبعد أن كان ینادیھا ف�ي البی�ت األول ب�ـ
 المك�ان والمكان�ة؛ لی�دل عل�ى بع�دھا ف�ي  (أی�ا) النداءللبعی�د الن�داء أص�بح األم�ل والی�أس یتنازعان�ھ ف�ي اللق�اء فاس�تخدم أداة

  . في قلبھ العاشق (عالیة) فھي في منزلة سامیة سامقة وبعدالمكانة ألنھا في الحجاز وھو في العراق ، المكان فبعد .
كنای�ة : اإلتی�ان ال وس�ر جم�ال ، كنای�ة ع�ن ش�دة س�وء حال�ھ ومعانات�ھ وض�عفھ ف�ي البع�د عنھ�ا : (لَ�و أَبَص�رتِني م�ا َعَرفتِن�ي 

  .  دلیل علیھ في إیجاز وتجسیمبالمعنى مصحوباً بال
م�ا ) التعبی�ر ب�ـوأس�لوب ش�رط فی�ھ تأكی�د عل�ى ش�دة معانات�ھ ف�ي البع�د عنھ�ا وس�وء حالت�ھ ،  : (لَ�و أَبَص�رتِني م�ا َعَرفتِن�ي 

  . لما قبلھ نتیجة (َعَرفتِني
وضیح واالحتراس أي بع�د عتراض للتإطناب باال (بَعدَُكم) ، والتعبیر بـ لجھلھا بھ تعلیل : (ِلطوِل ُشجوني بَعَدُكم َوُشحوبي 

  . فراقكم
  .   أشكال معاناتھ في بعده عن الحبیبة تعدد وتنوع العطف أفاد : (ِلطوِل ُشجوني بَعَدُكم َوُشحوبي 

 المعنى مص�حوباً بال�دلیلب�الكنای�ة : اإلتی�ان  وس�ر جم�ال ، كنایة عن تمسكھ وش�دة تعلق�ھ بالحبیب�ة : (َوأَنِت ِمَن الُدنیا نَصیبي
 . علیھ في إیجاز وتجسیم
یفی�د التخص�یص  (یبينَص�) عل�ى الخب�ر (ِم�َن ال�دُنیا) بتق�دیم الج�ار والمج�رور م�رة قصر أسلوب : (َوأَنِت ِمَن الُدنیا نَصیبي

 . یعشقھا ؛ لتأكید شدة تمسكھ بالحبیبة التي (نَصیبي) والخبر (أَنتِ ) بتعریف الطرفین المبتدأ ومرة ، والتوكید
دة العش��ق طلب��ي بص��یغة التمن��ي لتمن��ي المس��تحیل وی��دل عل��ى ش�� أس��لوب إنش��ائي : (ن ح��وِر الِجن��اِن نَص��یبيفَلَیتَ��ِك ِم�� 

 . بالحبیبة والولھ
وبی�ان  طف�ة وش�دة الح�بالتوضیح وإظھ�ار ق�وة العا : تشبیھ لحبیبتھ بحور الجنان غرضھ : (فَلَیتَِك ِمن حوِر الِجناِن نَصیبي 

 . لجمالھا المبھر
یفی�د  (نَص�یبي) لخب�راعل�ى  (ِم�َن ح�وِر الِجن�انِ ) بتق�دیم الج�ار والمج�رور قص�ر أس�لوب : (ح�وِر الِجن�اِن نَص�یبيفَلَیتَِك ِمن  

   .التخصیص والتوكید
  . محبوبتھتكرار نصیبي ، واإلضافة إلى یاء المتكلم ؛ للتأكید على تمسكھ وتعلقھ الشدید ب : (نَصیبي .. نَصیبي 

ادی�ةتحفظ وتص�ان ، وس�ر بأش�یاء م اس�تعارة مكنی�ة ، تص�ور م�ا ك�ان بین�ھ وب�ین الحبیب�ة : (بَی�نَُكمَسأَحفَُظ ما قَد كاَن بَین�ي وَ 
 . جمال الصورة : التجسیم ، وتوحي الصورة بإخالصھ الشدید للحبیبة

الكنای�ة :  جم�الوس�ر  س�افات،كنایة عن وفائھ وإخالصھ للحبیبة مھم�ا باع�دت بینھم�ا الم : (َسأَحفَُظ ما قَد كاَن بَیني َوبَینَُكم 
لشمول لك�ل م�ا ك�ان یفید العموم وا (ما) ، واستخدام اسم الموصول اإلتیان بالمعنى مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم

  . بینھما من عھود المحبة والود
: اإلتی�ان ب�المعنى ة الكنای� وس�ر جم�ال ، كنایة عن اھتمامھ المستمر بھ�ا ف�ي ك�ل األوق�ات : (َوأَرعاُكُم في َمشَھدي َوَمغیبي 

 . مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم
عینی�ھ ؛ لیش�عرھا  ص�ورة الحبیب�ة وكأنھ�ا ماثل�ة أم�ا ؛ الستحض�ار كاف الخطاب استخدام : (َوأَرعاُكُم في َمشَھدي َوَمغیبي 

  .بھاورھا وغیاطاع في حضیفید تجدد واستمرار تلك الرعایة بال انق  باھتمامھ الذي ال ینتھي ، واستخدام الفعل المضارع
  . ؛ للتأكید على إخالصھ إطناب بالترادف : (أَرعاُكمُ  - َ◌أَحفَظُ  
  . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : (َمغیبي - َمشَھدي 

 

 شوبِ فَإِنَّ الَھوى َوالِودَّ َغیُر مَ     فَإِن یَُك حـاَل الناُس بَیني َوبَینَُكم7 - 
 َوال َجَمدَت َعیٌن َجَرت بُِسكوبِ     فَال َضِحَك الواشوَن یا فَوُز بَعدَُكم8 - 

  : اللغویات

نقي ،  × أي معكر  :َمشوبِ  -الحب  :الِودَّ  - الكره ، البغض × ج األھواء الحب  :الَھوى - منع ، فصل ، حجز  :حال - 
  .بانصباب  :كوبِ بِسُ  - أي توقفت عن البكاء  :َجَمدَت َعینٌ  - الواشي م النمامون ، الكذابون : الواشونَ  - صافٍ 

  :الشـرح
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   تشوبھ شائبةحالوا وفرقوا بیننا وبین لقائنا فإن ھواك في قلبي محفور وحبي لك صاف ال (الرقباء) وإن كان الناس ()7
ي ، و لیجع�ل كم�ا أحزن�ون  الواشین الذین فرقوا بینن�اثم یدعو الشاعر على الواشین الذین فرقوا بینھما قائالً : فلیحزن هللا) 8

  . دموعھم تجري دون توقف كما أجروا دموعي حزناً على فراقك
 

  ما أثر الواشین في العالقة بین الشاعر ومحبوبتھ فوز ؟ : 1س
 . جـ : الواشون حاولوا التفریق بین الشاعر ومحبوبتھ

  :التذوق

  . حبوبتھھنا تفید الشك في أن یحول الناس في استمرار حبھ لم إن : (بَینَُكمفَِإن یَُك حاَل الناُس بَیني وَ  
  .  یكن) إیجاز بحذف حرف النون ، وأصلھا : (یَكُ  
التوض�یح  : وس�ر جمالھ�ا ، مكنی�ة جس�مت الھ�وى وال�ود س�ائالً ال تش�وبھ ش�ائبة اس�تعارة : (فَِإنَّ الَھوى َوالِودَّ َغیُر َمش�وبِ  

 . بطھارة ھذا الحب ، ونتیجة مترتبة على الشرط ، وتوحي والتجسیم
ً  أسلوب خبري : (فال َضِحَك الواشونَ     . إنشائي معنى غرضھ : الدعاء لفظا

   . معرفة للتحقیر فھو یعرفھم وال یرید ذكر أسمائھم تحقیراً لھم : (الواشونَ 
 [أجب بنفسك]    ما نوع األسلوب ؟ وما غرضھ البالغي ؟ " الواشونَ  َضِحكَ  ال " : 1س
للتأكی�د  (ف�وز) ، وتك�رار الن�داء عل�ى التعظ�یم وااللتم�اس وإظھ�ار الح�ب : إنشائي طلبي / ن�داء ، غرض�ھ أسلوب : (فَوزُ  یا

  . على شدة التعلق واالفتتان بالمحبوبة
ً  أسلوب خبري : (َوال َجَمَدت َعیٌن َجَرت بُِسكوبِ    . إنشائي معنى غرضھ : الدعاء لفظا

  . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : (َرتجَ  -َجَمَدت  

 إِذا أَقبَلَت ِمن نَحِوُكم بُِھبوبِ   َسـالَمُكم الِریاحَ  َألَسـتَھدي َوإِنّي9 - 
غَت فَأَجیبي  فَـأَسـأَلُھا َحمَل الَسـالِم إِلَیُكمُ 10 -   فَإِن ِھَي یَوماً بَلـَّ

ب داَر ُكّلِ َحـبیبِ   البَیَن یَشكوهُ الُمِحبوَن ُكلُُّھم ىأَر11 -   فَیا َربُّ قَّرِ

  :اللغویات

الفراق ،   :البَینَ  - وّصلت  :غَتبَلَّ  - اندفاع  :بُِھبوبِ  - ، ابتعدت أدبرت × أتت  :أقبلت - طلب أن یُھدَى إلیھ  :َألَستَھدي - 
ب - یتوجع منھ  :یَشكوهُ  -  الوصال × الھجر ، البون   .دیار ، دور ج كنسمنزل ،   :دارَ  - أبعد ×القرب : الدنو  :قَّرِ

  :الشـرح

 . وأني ألسأل الریح التي تجيء من ناحیتك إن كانت تحمل سالمك الُمھدى لي )9(
 وأطلب من الریاح أن تحمل سالمي العطر إلیك فإذا أوصلتھُ لِك فردیھ معھا . )10(
ھ�م ب�القرب م�ن لش�أن المحب�ین فكلھ�م یع�انون من�ھ .. ل�ذلك ی�دعو  والھج�ر یقر فیھا بأن الف�راق بحكمة رثم یختم الشاع )11(

 . دیار األحبة ولقائھم ، وأن یجمع هللا شملھم

 [أجب بنفسك]    ؟ وماذا طلب ؟  : ممن یطلب الشاعر 1س

  :التذوق

الری�اح وس�یلة )رر الری�اح بإنس�ان یحم�ل الس�الم إل�ى آخ�حی�ث ص�ور الش�اع ، اس�تعارة مكنی�ة : (أَس�تَھدي الِری�اَح َس�الَمُكم 
 . ، وسر جمال الصورة : التشخیص (إخبارالمحبین عند شعراء الغزل

 . (الالم)و (إن)أسلوب مؤكد بـ : (فإني ألستھدي الِریاَح َسالَمُكم
، وس�ر  اللسالم إل�ى آخ�ریُسأل في حم نحیث صور الشاعر الریاح بإنسا ، استعارة مكنیة : (َ◌أَسأَلُھا َحمَل الَسالِم إِلَیُكمُ ف

رة بم�دى ، وت�وحي الص�و وسر جمالھ�ا التوض�یح والتجس�یم ، السالم شیئاً مادیاً یحمل ، وصور جمال الصورة : التشخیص
 . تعلقھ وافتتانھ بالحبیبة



 الثانوي الثاني لصفا                                                           البسملة في الغة العربیة                                                                            

 22 01091298819                                                                                                                                                 أمنیة وأحمد  

، وس�ر جم�ال الص�ورة :  لس�المحی�ث ص�ور الش�اعر الری�اح بإنس�ان یبل�غ ا ، استعارة مكنی�ة : (ِھَي یَوماً بَلَّغَت فَأَجیبي فَِإن 
 . التشخیص ، وأجیبي نتیجة لما قبلھا

 . وااللتماس االستعطاف والتمني : أسلوب إنشائي طلبي / أمر ، غرضھ : (فَأَجیبي 
     . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : (أجیبي -بلغت  
،وس���ر  رى ویح���سش���یئاً مادی���اً یُ��� (الف���راق) جس���مت الب���ین ، اس���تعارة مكنی���ة : (أَرى البَ���یَن یَش���كوهُ الُمِحب���وَن ُكلُُّھ���م 

 .   التوضیح والتجسیم : جمالھا
 . ، وكلھم توكید یفید العموم والشمول  المحبون جمع ومعرفة للشمول والعموم : (الُمِحبوَن ُكلُُّھم 
ب داَر ُكّلِ َحبیبِ    . الدعاء  : غرضھ ، نداء / أسلوب إنشائي طلبي : (فَیا َربُّ قَّرِ

ب داَر ُكّلِ َحبیبِ   . الدعاء  : ، غرضھ أمر / أسلوب إنشائي طلبي : (قَّرِ
 . كل تفید العموم والشمول ، والبیت یدل على النزعة اإلنسانیة الرائعة عند الشاعر : (ُكّلِ َحبیبِ  
 

 التعلیق
 

:  ما أنواع الغزل ؟ 1س   
 جـ : الغزل الصریح والغزل العفیف

ا الغرض الشعري للنص ؟ وعالَم یعتمد ؟ وما أھم أعالمھ ؟: م 2س  
   جـ : الغرض الشعري للنص : الغزل العفیف

  ویعتمد على تدفق العاطفة وصدقھا ، كما أنھ یصف أخالق المرأة وعفتھا دون مفاتنھا -
 -م) 863  803ھـ /  492ھـ /  188علي بن الجھم ( -م) 807 -ھـ / ؟ 192-وأھم أعالمھ : العباس بن األحنف ( ؟  -

م1015/  969 -ھـ  406/  359الشریف الرضي ( ) 
: ما سبب ازدھار فن الغزل بصفة عامة في العصر العباسي ؟ وما أھم أعالمھ ؟ 3س  

جـ : نظراً لالنفتاح الثقافي الذي شھده ھذا العصر على األمم األخرى ، وأیضاً ألن الشعر كان وسیلة الشعراء للتعبیر عن 
م تجاه المرأةمشاعرھ   

:  ما سبب شیوع الغزل الصریح وانتشاره لدى شعراء العصر العباسي ؟ وما أھم أعالم الغزل الصریح من شعراء  4س
 ذلك العصر ؟

جـ :  سبب شیوع الغزل الصریح وانتشاره لدى شعراء العصر العباسي ؛ الختالط العرب باألمم األخرى ، وما شاع 
  عندھم من صور التحلل الخلقي

وقد برع في ھذا اللون أبو نواس ، ومطیع بن إیاس ، وكان غزلھما محركاً للغرائز، ال تعفف فیھ و ال حیاء فیھ ؛ ألنھ  -
  یتحدث عن مفاتن المرأة الحسیة

: فیَم اختلف العباس بن األحنف عن بقیة شعراء عصره ؟ 5س   
ي أنھ كان ال یتكسب بالشعر فھدفھ كان المتعة وال جـ : خالف الشعراء في طریقتھم فلم یتكسب ،  وعرف عن العباس ف

شيء غیرھا , كما یقال أنھ التزم جانباً واحداً في الشعر فجمیع قصائده تدور حول الغزل العفیف عدا قصیدتین أو ثالث في 
  جوانب أخرى غیر الغزل , فالعباس كان ال یھجو وال یمدح

لى الغزل ولم یتجھ للمدیح .  أو علل : انصراف العباس بن األحنف : علل : اقتصار العباس بن األحنف في شعره ع 6س
  عن شعر المدیح

  جـ : انصرف العباس عن المدیح ؛ ألنھ عاش حیاتھ في نعمة وثراء أغنتھ عن التكسب بالمدیح
: ما سمات أسلوب الشاعر ؟ 7س   

  جـ : تمیز أسلوب الشاعر بـ :
  -1 صدق العاطفة

ظ وعذوبتھاسھولة وسالسة األلفا -2   
  -3 عمق المعاني ولطفھا

 ً   -4 االعتماد على البدیع أحیانا
  -5 الموسیقى اآلسرة الساحرة ذات اإلیقاعات العذبة األخاذة

  -6 تنوع األسالیب ، واستخدام أسلوب التوكید كثیراً 
قالوا عن العباس بن األحنف :  U   

ن قال : أشاد بھ المبّرد في كتاب الروضة وفّضلھ على نظرائھ حی   
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وكان العباس من الظرفاء , ولم یكن من الخلعاء ، وكان غزالً ولم یكن فاسقاً ، وكان ظاھر النعمة ملوكي المذھب شدید )
ك بیّن في شعره , وكان قصده الغزل وشغلھ النسیب , وكان حلواً مقبوالً غزالً غزیر الفكر واسع الكالم كثیر الترف ، وذل

ً  التصرف في الغزل وحده ولم یكن ھّجاء وال مداحا ).  
  الجاحظ قال عنھ : 

لوال أن العباس بن األحنف أحذق الناس وأشعرھم وأوسعھم كالماً وخاطراً ، ما قدر أن یكثر شعره في مذھب واحد ال )
 یجاوزه ؛ ألنھ ال یھجو وال یمدح ال یتكسب وال یتصرف ، وما نعلم شاعراً لزم فناً واحداً فأحسن فیھ وأكثر

 
 

 

 م1064 -م 944ـ / ھ456 - ھـ384 البن حزم األندلسي                                                               
  :التعریف بالكاتب

د یفاً وتألیفاً بعم في قرطبة ، یعد من اكبر علماء األندلس واإلسالم تصن944ھـ / 384علي بن حزم األندلسي : ولد سنة 
التقلید  (كتر) بذفظ فقیھ مجدد متكلم أدیب ، وشاعر ناقد . وصفھ البعض بالفیلسوف ، سلك طریق نالطبري ، وھو إمام حا

 . " فواألُالَّ  األلفة طوق الحمامة في " : م ، والنص من كتابھ1064ھـ / 456والتحرر من االتباع ، توفي سنة 

  :تمھید
م ؛ فالحب شبھ بالعدأي حیاة ال یظلھا الحب وال تعمھا السعادة ، ھوإن الحیاة التي  إن الحب عاطفة نبیلة زرعھا هللا في قلوبنا

ما لقرآن ، كاإلیھ  ھو إكسیر حیاة اإلنسان ، بل المخلوقات على اختالف أنواعھا وھو مصدر السكن بین الزوجین الذي أشار
 . نآلخریلل إخالصھ أن ھذا الحب ال یتعلق بمظھر اإلنسان ، وإنما بجوھره . ونستطیع أن نختبر حب المرء من خال

 : ما الغایة التي یبتغیھا ابن حزم في حدیثھ عن الحب ؟ 1س
جیال اس على مر األإیجاد طرق للتوافق واالنسجام بین الناس من اجل نشر روح الحب ، والوئام بین الن : الغایة ھي : جـ

 . تقدس الحب ، وترفض الكراھیة المقیتة  نشر روح

 ؟ لحمامة " البن حزم األندلسي: ما قیمة كتاب " طوق ا 2س
ي دراسةالحب ، من أدب العصر الوسیط ف (ُكتِب) البن حزم األندلسي من أروع ما ُخط " طوق الحمامة " جـ : یعد كتاب

 . وارھمطبائع البشر وأغ (كْشف) لتحلیلھ لھذه الظاھرة ، وأبعادھا اإلنسانیة الواسعة ، ولقدرتھ على َسْبر

 : النص 

ن�ة منك�ر ف�ي الدیا، ف�ال ت�درك حقیقتھ�ا إال بالمعان�اة. ول�یس ب دقت معانیھ لجاللتھا ع�ن أن توص�ف   -هللا  أعزك -الحب " 
فوس ین أجزاء الن، والذي أذھب إلیھ أنھ اتصال ب ، وقد اختلف الناس في ماھیتھ وقالوا وأطالوا وال بمحظور في الشریعة

،  مش�اھد ، وللمجانس�ة عم�ل محس�وس وت�أثیر ثل إلى مثل�ھ س�اكنالمقسومة في ھذه الخلیقة في أصل عنصرھا الرفیع فالم
ا ل�ق منھ�ا زوجھ�ھو ال�ذي خلقك�م م�ن نف�س واح�دة وخ : " والتنافر في األضداد والموافقة في األنداد ، وهللا عز وجل یقول

  ." لیسكن إلیھا

 

  : اللغویات
غمضت ، وخفیت ، یحتاج فھمھ إلى تبصر   :ت معانیھدق - أكرمك وقواك  :أعزك هللا - البغض ، الُكره× الوداد    :الحب - 

 المشقة ، المقاساة ، المكابدة  :المعاناة - جوھرھا ، كنھھا  :حقیقتھا - تجھل × تعرف  :تدرك - لعظمتھا   :لجاللتھا - وإمعان
جوھره ، أصلھ ،   :ھماھیت - العقیدة  :الشریعة - مباح ، مسموح× ممنوع ، محّرم  :بمحظور - جمیل × أي قبیح  :بمنكر- 

 الخالئق ج المخلوقات ، البریة  :الخلیقة - أوجزوا ، اختصروا × ، أطنبوا أسھبوا ، توسعوا  :أطالوا - ماھیات ج كنھھ ، لبھ
مستأنِس ، مطمئن ، مرتاح ،   :ساكن - النظیر ، الشبیھ : المثل - الوضیع ، الحقیر × السامي ، عالي المكانة  :الرفیع- 
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التخاصم ، التعارض ،  :التنافر - مخالفة × مماثلة ، توافق ، مالئمة ، تطابق ، مشاكلة  :مجانسة - : منجذبوالمقصود 
 -المتشابھات ، األصدقاء × األعداء  :والمقصود المتناقضات ،  :األضداد - التناغم ، االنسجام × االختالف ، التفاخر

یعاني ،  × یستأنِس ، یطمئن ، یرتاح  :یسكن - أي من آدم علیھ السالم  :احدةنفس و- المثل ، النظیر  :وھو الند ، م : األنداد 
 . یشقى

  :فروق لغویة
 . جسمھ " . أي صغر، نحف دق -1
ً  دق -2   . الباب " . أي قرع ، نقر لیحدث صوتا
 . األمر " . أي غمض وخفي معناه دق  -3
 . ساعة الحساب " . أي حانت ، بدأت دقت -4
 . بقوة " . أي نَبََض، َخفَقَ  القلب دَقَّ  -5
 . المسمار في الحائط " . أي غرزه ، ركَّزه دقَّ  -6
 . بینھم إْسفینًا " . أي فّرق بینھم عن طریق الِوشایة دقّ  -7
 . المعادَن " . أي طرقھا دقَّ  -8
 . الوشَم على یده " . أي رسمھ علیھا دقَّ  -9
  

  :الشـرح

حقیقتھ إال  منھم لعظمتھ ، فلم یصفھ واصف ولم یصل إلى الحكماء لب الناس إاللقد غمضت معاني الحب وخفیت على أغ
ھ ، حقیقت) تھو ماھیأبعد مشقة ومعاناة كبیرة ، فلیس الحب قبیحاً أو ممنوعاً في الشرع ، وقد اختلفت اآلراء في حقیقتھ 

ي فوتلتقي  حبت أن لنفوس التي قسم لھا هللا، وأطالوا فیھ القول ، ویذھب كاتبنا ابن حزم إلى أن الحب اتصال بین ا (أصلھ
ما ھو موجود عند لألن كل منھما بحاجة  والشبیھ ینجذب لشبیھھ ؛ ، فالمثل إلى مثلھ یسكن دروب الحیاة فتتعارف وتتآلف

ن بی نووالتوافق یك ، والتجانس بین البشر أمر محسوس وظاھر ومشاھد للعیان ، كما أن التخاصم یكون بین األعداء ، اآلخر
بین كل  تآلف والحبوال السكن وجعل (أي من آدم علیھ السالم) النظراء . فا� تعالى ھو الذي خلق اإلنسان من نفس واحدة

 . زوجین یقترن أحدھما باآلخر

 . : البن حزم رأي خاص في معاني الحب . وضح ذلك 1س
م یصفھ واصف من المحبین لعظمتھ ، فل حكماءال جـ : بالفعل فلقد غمضت معاني الحب وخفیت على أغلب الناس إال على

 . ولم یصل محب إلى حقیقتھ إال بعد مشقة ومعاناة كبیرة

  : كیف تدرك معاني الحب ؟ 2س
 . لمعاینخبر كاجـ : بالمعاناة ؛ فمعاني الحب ال یعبر عنھا ویصفھا إال من عایشھا وقلبھ اكتوى بنارھا ، فلیس الم

  ة على الشریعة ؟لماذا قدم ابن حزم الدیان : 3س
 . ؛ ألن الدین أعم واشمل من الشریعة التي ھي أحكام الدین الشریعة على الدیانة قدم ابن حزم  جـ :

 نة وال بمحظور فيولیس بمنكر في الدیا " أو فّسر قول ابن حزم  : ھل تنكر أو ترفض الدیانات أو الشرائع الحب ؟ ! 4س
  . " الشریعة

حرمان یالشرع ال لدین ویانات أو الشرائع الحب الطاھر ؛ ألنھ غریزة إنسانیة خلقھا هللا فینا واحـ : ال تنكر أو ترفض الد
 . العواطف النبیلة ، على أن ال تتجاوز القیم الدینیة والضوابط األخالقیة

 .  " الشریعة " مع " محظور " ، و " الدیانة " مع " منكر " : علل : استخدام 5س
قیة ومن یلوثھا ھم نألن األدیان تحث على الحب بمفھومھ الصحیح ؛ وألنھ فطرة  ؛ " الدیانة " مع " منكر " استخدام : جـ

 . البشر
 . ریف المشروعوتلك األحكام ال تحظر الحب الش (أوامر ونواه) ؛ ألن الشریعة أحكام " الشریعة " مع " محظور " و -
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  ما الذي اختلف فیھ الناس ؟ : 6س
 . الحب (أصل -حقیقة ) ةجـ : اختلفوا في ماھی

 : وما رأي الكاتب في ماھیة الحب؟ 7س
 . تأن الحب اتصال بین أرواح عاشقة انقسمت إلى أجزاء متى تالقت سعدت ، ومتى تباعدت شقی : رأیھ  : جـ

  ؟ (الِمثل إلى مثلھ ساكن) : ما المقصود بـ 8س
تحقق  كن . فإذاف والسألنھ كلما اقترب التماثل تحقق التآل جـ : أي أن المحب یبحث عمن یماثلھ في الصفات ویشابھھ فیھا ؛

من  دري أيیالتآلف والسكن تقاربت صفات المحبوبین واكتمل التماثل في كل تلك الصفات حتى یحدث المزج فال یعود 
 . اً واحداً نا كیاالمحبوبین ھل صفاتھ ھي صفاتھ ھو نفسھ أم صفات محبوبھ ؛ ألن انصھار الشخصیتین معاً جعل من ذاتیھم

ما المقصود  . رواه البخاري ومسلم . (األرواح جنود مجندة ، فما تعارف منھا ائتلف ، وما تناكر منھا اختلف) : 9س
 . بالحدیث السابق ؟ ثم ھات من النص ما یتوافق مع ھذا الحدیث

جنود الختالف كالاالئتالف ، واأن األرواح مخلوقة على  -صلى هللا علیھ وسلم  -ھذا الحدیث بیَّن فیھ المصطفى  : جـ
ي الدنیا فاح تلتقي األرو المجندة إذا تقابلت وتواجھت ، وذلك على ما جعلھا علیھ من السعادة والشقاوة ، واألجساد التي فیھا

عن  میل إلیھ وینفر كلیألف شكلھ وی الفاجر الخیِّر یحب مثلھ ویمیل إلیھ ، واإلنسان البَر فتأتلف وتختلف ، فترى اإلنسان
  . ضده

في األضداد  عمل محسوس وتأثیر مشاھد ، والتنافر (للتوافق) وللُمجانسة " : ما یتوافق مع ھذا الحدیث من النص -
 " والموافقة في األنداد

  :التذوق

المعنى ب�الكنای�ة : اإلتی�ان  وس�ر جم�ال ، كنای�ة ع�ن قدس�یة وروع�ة الح�ب : (الح�ب دق�ت معانی�ھ لجاللتھ�ا ع�ن أن توص�ف 
 ً   .   بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیممصحوبا

 . أسلوب خبري لفظاً إنشائي معنى ، غرضھ : الدعاء ، وإطناب باالعتراض : (أعزك هللا 
التخصیص أي التأكی�د یفید التوكید و (إال) واالستثناء (ال) أسلوب قصر عن طریق النفي : (فال تدرك حقیقتھا إال بالمعاناة 

 . لُمعانيا إال الَمعاني قة ومقاساة ومكابدة شخصیة حتى ندرك حقیقتھا ولن یدرك ھذهتحتاج لمش معاني الحب على أن
لح�ب ف�ي حیاتن�ا ا؛ لیب�ین أھمی�ة  الباء أسلوب مؤكد بحرف الجر الزائد : (في الشریعة بمحظور في الدیانة وال بمنكر لیس 

 . فالشرائع والدیانات لیست ضد الحب المباح وتأكید مشروعیتھ
 ألذنیعطي جرساً موسیقیاً تطرب لھ ا ازدواج / محسن بدیعي : (في الدیانة وال بمحظور في الشریعةلیس بمنكر 

 .  
في  منكراً  لیس)أم (في الشریعة بمحظور في الدیانة وال بمنكر لیس) : أدق داللة على المعنى المراد فیما یلي : أیھما 1س

 [ب بنفسكأج]     ؟ ولماذا ؟ (في الشریعة محظوراً  الدیانة وال
 

 . (اختلف) مع الفعل الماضي (قد)أسلوب مؤكد بـ : (في ماھیّتھ اختلف الناس الحب قد
 یوج�د تعری�ف كنایة عن كثرة الحدیث ع�ن الح�ب وتن�وع اآلراء ف�یھفال : (قالوا وأطالوا في ماھیتھ اختلف الناس .. الحب 

  . علیھ في إیجاز وتجسیم الكنایة : اإلتیان بالمعنى مصحوباً بالدلیل وسر جمال ، محدد لھ
 . یدل على أن االختالف سنة كونیة بین البشر (اختلف)التعبیر بـ : (في ماھیتھ الناس اختلف .. الحب 
 . جناس ناقص یعطي جرساً موسیقیاً محبباً لألذن / محسن بدیعي : (قالوا وأطالوا 
ت�زاز إظھ�ار فخ�ر واع أس�لوب خب�ري ، غرض�ھ : : (اتص�ال ب�ین أج�زاء النف�وس المقس�ومة (الح�ب) الذي أذھب إلیھ أنھ 

 . (إن)، وأسلوب مؤكد بـ الكاتب برأیھ
قسمة یحدث لھا ماستعارة مكنیة ، فیھا تصویر للنفوس بأشیاء مادیة  : (اتصال بین أجزاء النفوس المقسومة (الحب) أنھ) 

 .  اتصال ، وسر جمال الصورة : التجسیم
 . ا قبلھاتعلیل لم : (فالِمثل إلى مثلھ ساكن 
 . انالذي یجعلھ ظاھراً للعی العطف أفاد التأكید على قوة أثر الحب : (وللمجانسة عمل محسوس وتأثیر مشاھد 
  .یعطي جرساً موسیقیاً تطرب لھ األذن سجع / محسن بدیعي : (األنداد والموافقة في األضداد والتنافر في 

 . ادمقابلة یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتض / بدیعي محسن : (األضداد والموافقة في األنداد والتنافر في
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  .یعطي جرساً موسیقیاً تطرب لھ األذن جناس ناقص / محسن بدیعي : (األنداد -األضداد  
ل�دلیل علی�ھ ف�ي الكنای�ة : اإلتی�ان ب�المعنى مص�حوباً با وس�ر جم�ال ، كنای�ة ع�ن آدم علی�ھ الس�الم : (خلقكم من نف�س واح�دة 

    . إیجاز وتجسیم
  . تعلیل لغایة وھدف الزواج وھو السكن أي الراحة واالستقرار : (لیسكن إلیھا .
 
 : النص 

ألدنى یؤثر ا . ونحن نجد كثیرا ممن ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدیة لوجب أال یستحسن األنقص من الصورة
.  قھوال یواف یساعده الق لما أحب المرء من ال. ولو كان للموافقة في األخ ویعلم فضل غیره وال یجد محیداً لقلبھ عنھ

ع مى مر ولّ ألك ن ودّ . فم ، وتلك تفنى بفناء سببھا فعلمنا أنھ شيء في ذات النفس وربما كانت المحبة لسبب من األسباب
 . انقضائھ

 
  :اللغویات

- یفض�ل ، یس�تحب : ی�ؤثر - األزی�د× األق�ل  : األنق�ص - یس�تحب : یستحس�ن - لل�زم : لوج�ب - عل�ل ج س�بب : عل�ة -   
ً  : محی�داً  - زی�ادة ، مع�روف ، ص�نیع : فض�ل - األق�ل : األدن�ى  للتط�ابق ، لالنس�جام ،  : للموافق�ة- مف�راً ، مھرب�اً ، محیص�ا

- مبررھ��ا ، دواعیھ��ا : س��ببھا - تبق��ى ، تس��تمر × ت��زول ، تنتھ��ي ، تھل��ك : تفن��ى - االخ��تالف ، التن��افر × للتن��اغم
 . استمراره × انتھائھ : انقضائھ - دام ، استمر ×انتھى ، زال ، مضى : ولى - غَضك ، مقتَككرھك ، ب × حبك : ودك 
 

  :فروق لغویة
 . كبیرة " . أي مرض ، داء بعلة أصیب -1
  . الفشل التقصیر " . أي سبب علة -2
 . أي من حروف اللین . " العلة الواو من حروف -3

  :الشـرح

ر م�ن الن�اس لغی�ر حس�ن الش�كل والھیئ�ة الجس�میة لوج�ب أال یُستحَس�ن األق�ل ھیئ�ة ، فكثی�ولو كان سبب الح�ب واالنج�ذاب ل 
اف�ق ف�ي األخ�الق مفراً من حب�ھ . ول�و ك�ان ھ�ذا الح�ب للتو  ، وال یجد لقلبھ (وھو حب الروح ال الجسد) یفضلون األقل ھیئة

تكون المحبة  علیھ النفس . وقد (ت ، خلقتفطر) لما أحب اإلنسان من یساعده وال یتوافق معھ في خلقھ ، وذلك شيء جبلت
ص�رف عن�ك م�ع فإن�ھ ین (ود المص�لحة) لسبب ما وتنتھي بانتھاء ذلك السبب . فاعلم أن َمن تودد إلیك ف�ي ألم�ر یری�ده من�ك

 . انقضاء ذلك األمر

 . : دلل من النص على أن اإلنسان بجوھره ال بمظھره 1س
نحن نجد كثیراً ممن و الصورة الجسدیة لوجب أال یستحسن اإلنسان األقل جماالً حسن  واالنجذاب جـ : ألنھ لو كان علة الحب

ماج روحي ینسیھما جمال واند توافق وانسجام ؛ ألن المتحابَین بھذا المفھوم ینشأ بینھما (عشق الروح ال الجسد) یؤثر األدنى
 . نتھيم ویعیشان في سعادة ال تالشكل فیشعران بارتیاح لبعضھما البعض وتتوافق أرواحھم وأفكارھم وأحاسیسھ

 . : ھناك ود زائف ال خیر فیھ . وضح 2س
 ." من ودك ألمر ولى مع انقضائھ " الذي ینتھي مع انقضاء تلك المصلحة كما قال الكاتب المصلحة جـ : ود

  :التذوق

حدوث  تأكید علىأسلوب شرط لل : (لو كان علة الحب حسن الصورة الجسدیة لوجب أال یستحسن األنقص من الصورة 
  . (كان علة الحب حسن الصورة الجسدیة) الشرط تحقق إن (لوجب أال یستحسن األنقص من الصورة ) الجواب

 . یثیر الذھن لحذفللمجھول إیجاز با (یستحسن) ، وبناء الفعل نتیجة لما قبلھا : (لوجب أال یستحسن األنقص من الصورة 
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یفید  (ةالصور حسن) والخبر (الحب علة) قصر بتعریف الطرفین اسم كان أسلوب : (الصورة الجسدیة علة الحب حسن 
 . التأكید والتخصیص

؟  (الناقصمن الصورة یستحسن) أم (من الصورة األنقص یستحسن) : أدق داللة على المعنى المراد فیما یلي : أیھما 1س
  ولماذا ؟

 : بالتالي عدم منطقیة المحبین في اختیاراتھم مصداقاً لما یقالالقلة الشدیدة و ؛ لیبین (األنقص) جـ : استخدام اسم التفضیل
 . (عمیاء الحب مرآة)

 . یدل على فخر واعتزاز الكاتب برأیھ (نحن) استخدام الضمیر : (ونحن نجد كثیراً  

 .  (السلع لوال اختالف األذواق لبارتِ  : تنسَ  ال) كنایة عن اختالف األذواق : (ممن یؤثر األدنى كثیراً  نجد 

 . إطناب بالترادف : (األدنى -األنقص  

التشخیص ،  :، وسر جمال الصورة  استعارة مكنیة تصور القلب بإنسان مسیطر ومتحكم : (وال یجد محیداً لقلبھ عنھ 
 فةلحب ارتباطھ بالعاط؛ ألنھ موطن العاطفة بینما العقل موطن التفكیر والتدبر ، وا العقل بدالً من القلب واختار الكاتب

 . والقلب أقوى من ارتباطھ بالعقل والتفكیر

 [أجب بنفسك  ؟ولماذا ؟ ھلعقل وال یجد محیداً ) أم (لقلبھ وال یجد محیداً  : أدق داللة على المعنى المراد فیما یلي س : أیھما

 شویق، وسر جمالھ : إثارة الذھن والت (المحبة سبب) إیجاز بحذف اسم كان : (لو كان للموافقة في األخالق

د واالستمرار واستحضار یفید التجد المضارع نتیجة لما قبلھا ، واستخدام الفعل : (لما أحب المرء من ال یساعده وال یوافقھ 
 . الصورة

 (تلك) ارةم اسم اإلش، واستخدا اإلشارة ھنا للمحبة المرتبطة بالمصلحة والتي سرعان ما تزول ؛ ألنھا مؤقتة : (تفنى تلك 
 . حبة المزیفةللتحقیر من ھذه الم

وسر  ،كنایة عن انقطاع العالقة مع زوال المصلحة وسوء طبع ھذا اإلنسان : (فمن ودك ألمر ولى مع انقضائھ 
    . الكنایة : اإلتیان بالمعنى مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم جمال

مع ولى ) أسلوب شرط للتأكید على حدوث الجواب : (فمن ودك ألمر ولى مع انقضائھ 
  . جاءت نكرة للعموم والشمول (أمر)، و (ألمر ودك) تحققالشرط إن (انقضائھ

 . نتیجة لما قبلھا : (ولى مع انقضائھ 

،  اك في المطال�ب، ومحبة األلفة واالشتر ؛  ومحبة القرابة - عزوجل –. فأفضلھا محبة المتحابین في هللا  إن المحبة ضروب
بین لس�ر ، ومحب�ة المتح�ا ، ومحب�ة الطم�ع ف�ي ج�اه المحب�وب یض�عھ الم�رء عن�د أخی�ھ ومحبة التصاحب والمعرفة ومحبة البر

ا م�ن اتص�ال ، ومحب�ة العش�ق الت�ي ال عل�ة لھ�ا إال م�ا ذكرن� ، ومحب�ة بل�وغ لل�ذة وقض�اء ال�وطر یجتمعان علی�ھ یلزمھم�ا س�تره
 "  النفوس

  : اللغویات
 

 -  ً ً    :ضروبا  األقارب ، النسب ، ذوو اللحمة  :القرابة - أسوأھا × ا ، أحسنھاأسماھ  :أفضلھا - ضرب م أشكاالً ، أنواعا
  :المعرفة - الترافق ، التصادق  :التصاحب - المقاسمة ، التعاون  :االشتراك - الصداقة ، الوئام ، المودة  :األلفة- 

مكانة ، منزلة   :جاه - ألطماعا ج الجشع  :الطمع -الرجال ج اإلنسان  :المرء - اإلحسان ، الخیر  :البر - الجھل × العلم
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  :علة - شدة الحب ، الوجد ، الغرام : العشق - إظھاره × إخفاؤه  :ستره - أسرار ِسرار ج كل ما یخفى  :سر - ، وجاھة
  .منْفس األرواح  :النفوس - علل ج سبب

 
  :الشـرح

ك��ر لنف��وس ل��یس اتص��االً ب��ین ذ، حت��ى یص��بح معن��ى االتص��ال ب��ین أج��زاء ا " الح��ب " وھن��ا یوس��ع اب��ن ح��زم ف��ي مفھ��وم
ة ب�ین األق�ارب ، ث�م تلیھ�ا المحب� -ع�ز وج�ل  -محبة المتحابین في هللا  فقط فیقول إن للمحبة أنواعاً متعددة ، أحسنھا وأنثى

ق�وم ب�ھ یمحبة التآلف واالجتم�اع واالش�تراك عل�ى مطل�ب واح�د ، ث�م محب�ة التص�احب والتع�ارف ، ث�م محب�ة الخی�ر ال�ذي 
م�ا لي اإلنس�ان خوتھ ، كما أن ثمة محبة أخرى ھي محبة الطمع في جاه المحبوب ، ومحبة المتحابین من بناإلنسان تجاه إ

ا وتالقیھ� وسیجتمعان علیھ من س�ر یل�زم إخف�اؤه . وأخی�راً محب�ة العش�ق وال س�بب لھ�ا إال م�ا تق�دم ذك�ره م�ن اتص�ال النف�
  . ، وھذا العشق یبقى وال ینتھي إال بالموت وتآلفھا

 
  . للمحبة ضروب . وضح مبیناً أسماھا معلالً :  1س
، ومحبة  في المطالب محبة المتحابین في هللا عز وجل ، ومحبة القرابة ، ومحبة األلفة واالشتراك : ضروب المحبة : جـ

سر ابین لالتصاحب والمعرفة ومحبة البر یضعھ المرء عند أخیھ ، ومحبة الطمع في جاه المحبوب، ومحبة المتح
 . علیھ یلزمھما ستره ، ومحبة العشق التي ال علة لھا إال ما ذكرنا من اتصال النفوس یجتمعان

یفنى في البحث والذي یحاول المرء أن یدركھ  محبة الخالق فھي أسمى محبة وھي الحب الحقیقي الخالص  : وأسماھا -
   . فال محبوب بالحقیقة عند ذوي البصائر إال ھو عنھ

 
 .ققت كل ضروب المحبة بین الناس ؟: ماذا یحدث إذا تح 2س
 -لناس اع ثقة بین یكون المحب موض -یفوز اإلنسان برضا هللا وحبھ  -توطید العالقات بین األفراد والمجتمعات  : جـ

 . یعیش المحب سعیداً 
 

  :التذوق
 

؛ لیفید التشویق  (اً ضروب) في  التفصیل بعد اإلجمال إطناب عن طریق : (في هللا ... و ... إلخ أفضلھا محبة المتحابین
 . محبةیوحي بسمو وعلو ورفعة ھذه المحبة فھي قمة أنواع ال (أفضلھا) والتوكید ، واستخدام اسم التفضیل

 
فید التوكید ی (المتحابین محبة) والخبر (أفضلھا) أسلوب قصر عن طریق تعریف المبتدأ : (أفضلھا محبة المتحابین

 . والتخصیص
 

  . ناقص یعطي جرساً موسیقیاً یطرب األذن جناس اشتقاقي / محسن بدیعي : (المتحابین -محبة 
 

 . أسلوب خبري لفظاً إنشائي معنى ، غرضھ : الدعاء  : (عز وجل
 

ر جمال وس ، استعارة مكنیة فیھا تصویر للبر بھدیة أو شيء مادي یحفظ : (محبة البر یضعھ المرء عند أخیھ
  . التجسیم : الصورة

 
تي تجمع بین األخوة ال الدم یوحي بقوة الرابطة وعمقھا بین المتحابین ، وكأنھا رابطة (أخیھ)لتعبیر بـا : (عند أخیھ

 . األشقاء
 [أجب بنفسك]         ؟ ولماذا ؟ (صدیقھ عند) أم (أخیھ عند) : أدق داللة على المعنى المراد فیما یلي : أیھما 1س

 
 وباً بالدلیل علیھ فيالكنایة : اإلتیان بالمعنى مصح وسر جمال ، المحبةكنایة عن سمو  : (محبة الطمع في جاه المحبوب

   . إیجاز وتجسیم
 

  . التجسیم : ورةوسر جمال الص ، استعارة مكنیة تصور السر بشيء مادي یجتمع علیھ المتحابَین : (لسر یجتمعان علیھ
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 ، وكلمة التجسیم: وسر جمال الصورة ، ویغطىاستعارة مكنیة تصور السر بشيء مادي یستر  : (لسر .. یلزمھما ستره
  . جاءت نكرة للعموم والشمول (سر)
 

  . ناقص یعطي جرساً موسیقیاً یطرب األذن جناس / محسن بدیعي : (ستره -سر 
 

 (إال) الستثناءوا (ال) أسلوب قصر عن طریق النفي : (ما ذكرنا من اتصال النفوس إال علة لھا ال محبة العشق التي
 . التوكید والتخصیصیفید 

 
  :التعلیق

 : ما اللون األدبي للنص ؟ 1س
ب والمحبوب ؛ ألنھ یتحدث عن قضیة اجتماعیة ھي الحب والعالقة بین المح األدب االجتماعي جـ : النص مقال من

 . وماھیة الحب
 

 أسلوب الشاعر ؟ ما سمات : 2س
  : تمیز أسلوب ابن حزم : جـ
 . لمعاني ودقتھاوضوح ا -2                                                       . سھولة األلفاظ ودقتھا  -1
 . بالقرآن الكریم االستشھاد -4                                                     . وضوح النزعة الفلسفیة -3
 . قلة المحسنات والصور وغلب األسلوب الخبري فال توجد أسالیب إنشائیة -5
 . القدرة على التنویع في األسالیب مراعاة لمستوى المتلقي -6
 

  : ِلَم آثر ابن حزم األسلوب الخبري في النص ؟ 3س
یعرض حقائق واقعة ال مجال للشك فیھا ، ولتقریر المعنى  جـ : آثر ابن حزم األسلوب الخبري في النص ؛ ألنھ

 یالئمھا األسلوب الخبري القائم على اإلقناع وسوق األدلة ابن حزم وتوضیحھ ، والحدیث عن ضروب الحب التي یقدمھا
. 

 ؟ الشاعر شخصیة ما مالمح : 4س
 . جريء في تناول ھذا الموضوع االجتماعي -عمیق الفكر  -جـ : واسع الثقافة 

 ھل ھناك عالقة بین مضمون النص والبیئة التي نشأ فیھا ابن حزم األندلسي ؟ : 5س
ن عي حدیثھم األثر ف س الجمیلة الساحرة ، وللرخاء الذي یعیش فیھ األدباء والمفكرون أكبرنعم ، فلطبیعة األندل : جـ

 . الحب

  :أقوال في الحب

ُ َعْبدًا  * ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل : " إِذَا أََحبَّ �َّ َ یُِحبُّ إِ ْبِریَل جِ ادَى نَ َعْن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ ْبِریُل فَیُنَاِدي ِجْبِریُل ھُ فَیُِحبُّھُ جِ  فَُالنًا فَأَِحبَّ نَّ �َّ
َ یُِحبُّ فَُالنًا فَأَِحبُّوهُ فَیُِحبُّھُ أَْھُل السَّمَ   .[ومسلم رواه البخاري]. " فِي أَْھِل اْألَْرِض  ُع لَھُ اْلقَبُولُ مَّ یُوضَ اِء ثُ فِي أَْھِل السََّماِء إِنَّ �َّ

 . بشر لتعم السعادة وینتشر الصفاء واألمانالحب ھبة من الرحمن أودعھا في قلوب ال *

 . الحب ھو أسمى المشاعر اإلنسانیة على اإلطالق وأرقاھا في الوجود *

 . حیاة بدون حب كحدیقة بدون أزھار بدون ماء وقلب خاٍو من الحب كصحراء مقفرة تنعدم من الحیاة *

 . عاشقومشاعر ، وإحساس صادق یسكن قلب ال لیس بكلمة ینطقھا العاشق إنما ھو رحمة ، وعطف ، الصادق الحب *

 . شفاء لیس بالء الحب نقاء وصفاء .. الحب *

 . شباب ال یعرف أبداً معنى الشیخوخة الحب *
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 . كیان یحیا و یموت مثل اإلنسان البد أن نسقیھ لنحییھ والبد أن نداویھ لنشفیھ الحب *

 یقصفھا قارص والال یأتیھا الصیف القاتل وال یخدشھا البرد الفي القلب الطاھر كزھرة في فصل الربیع  الصادق الحب *
 . الخریف المدمر

قمر یتألأل نوره في لیل مظلم ؛ لیضيء لنا العاطفة وھو شمس بخیوط ذھبیة .. تبعث دفئاً لیقینا من برد  الصادق الحب *
 . الشوق

 
 

 م 1949 / 1871) لخلیل مطران                                                                       
  

  :التعریف بالشاعر
ولیكیة حیث استقى م ، وانتقل للدراسة في بیروت في المدرسة الكاث1871ولد خلیل مطران في مدینة بعلبك بلبنان عام 

الل جل االستقأ ي مناللغة العربیة من مناھلھا الفیاضة على أیدي أبناء أسرة خلیل الیازجي ، اشترك في الكفاح الوطن
ي ، وترجم م ، وھناك درس األدب الفرنس1900عن الدولة العثمانیة ، فتعرض لغضب السلطان وفر إلى باریس عام 

شاعر م ، لقب ب1949م وظل بھا حتى توفى  1902عن اللغة الفرنسیة إلى العربیة ، ثم ھاجر إلى مصر عام 
 . سفة األخالقیة، كان یكتب في التاریخ والفل (مصر ولبنان) القطرین

  :تمھید
ص من أھم الخصو إن اللغة من مقومات حیاة األمم وھي قلب الھویة الوطنیة وروح األمة ، واللغة العربیة على وجھ 

لفكر ھي أداة اھا ، وبمقومات اإلنسان العربي ألسباب كثیرة ، وألنھا تتصل بالقرآن الكریم ؛ الكتاب المعجز الذي نزل 
لة والء للدواء والسان عن واقعھ وھمومھ وطموحھ وإبداعھ ، ھي اإلطار الذي یتم من خاللھ االنتمالتي یعبر بھا اإلن

ن ى الرغم ما ، علواألمة والمؤشر على قوة األمة أو ضعفھا . والشاعر في ھذا النص یبین عظمة اللغة العربیة وفضلھ
 . تأم اللغا لعربیةذه األمة . ومع كل ذلك ستظل امحاربتھا بكل السبل بعد أن أدرك أعداؤھا أنھا ھي السبب في قوة ھ

 
 : ما أسباب كتابة الشاعر لھذه القصیدة ؟ وما الذي أثبتھ في النص ؟ 1س
عددت ارج ، حیث تالدفاع عن اللغة العربیة الفصیحة ، والوقوف في وجھ من یھاجمونھا في الداخل والخ : السبب : جـ

،  في جسم اللغة العربیة  أجنبیة وشیوعھا في مالمحھا األصیلة ، أو باستخدام ألفاظصور الھجوم علیھا بالنقد او بالتغییر 
 . ظناً أن اللغة العربیة جامدة ال تواكب العصر الحدیث  بل تفضیل لغات أجنبیة علیھا ؛

وأنھ لیست  ،للغات اأثبت الشاعر عظمة اللغة العربیة ، وجمالھا وأنھا سبب من أسباب إعجاز القرآن ، وھي كذلك أم  -
 . في حسناتھا (تنافسھا) ھناك لغة قدیمة أو حدیثة تباریھا

 
 . : اذكر بعض األدباء والشعراء الذین تصدوا للھجمة الشرسة على العربیة الفصحى 2س

ترك حروف ، ودعوات المغرضین ب جـ : من األدباء والشعراء الذین تصدوا للھجمة الشرسة على العربیة الفصحى
من معھ كثیرون ، أما الذي حمل لواء الدفاع عن اللغة العربیة وتضا طھ حسین ة واستبدالھا بحروف التینیةاللغة العربی

نعي حظھا بین تاللغة العربیة  " في قصیدتھ الشھیرة إبراھیم حافظ الشعراء فكان لھم دورھم المشھود ومن أبرزھم
  . لشعر العربيفي ا المحافظ االتجاه ھما ینتمي إلى، وكال " اللغة العربیة " في قصیدتھ الجارم وعلي ، " أھلھا

  
  :األبیات

 ُمْســتََھل لَھُ رْقـَراُق دَْمعٍ                 َسِمْعُت بِأُْذِن قَْلبِي َصْوَت عتْبٍ 1 - 
 ابِي بَْیَن أَْھـليبَِربُِّكُم اْغـتِرَ                   تَقُوُل ألَْھِلَھا الفُْصَحـى أََعْدلٌ 2 - 
 الَمْغُموُر فَْضِليأَأَْغدُو اْلیْوَم وَ                أَنَا اْلعََربِیَّةُ المْشُھودُ فَْضـِلي3 - 

  :اللغویات
اللغ�ة الت�ي ال   :الفُْص�َحى -ب�ادئ  :ُمْس�تََھل - متالل�ئ  :رْق�َراقُ  - ل�وم ، مؤاخ�ذة   :عتْ�بٍ  - آذان ج عض�و الس�مع  :بِأُْذنِ   - 

انس�الخي    :اْغتَِرابِ�ي - ظلم ، ج�ور ، حی�ف × إنصاف  :َعْدلٌ  - العامیة ، اللغة الدّارجة × یخالطھا لفظ عامي أو أعجمي
  :فَْض�ِلي - أي المعل�وم والمع�روف  :المْش�ُھودُ  - آل  :أَْھ�ل - االبتع�اد ع�ن اس�تخدامي  :والمقص�ود ، ھجرتي ، نزوحي ،
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  :والم�راد المس�تور ، المجھ�ول ،  :الَمْغُم�ور - أص�یرأص�بح ،   :أَْغدُو - إحساني ، صنیعي ، میزتي ، معروفي ، جمیلي
 . المشھور × المجحود ، المنكر

 
  :فروق لغویة

 . أي خامل الذكر ، مجھول . مغمور ھذا رجل -1
 . في الماء . أي غارق ومغطي بھ مغمور ھذا المبني -2
 

  :الشـرح
 (2) . ھم الشدید في حقھایتمثل الشاعر شخصیة اللغة العربیة ، وھي تعاتب أھلھا على تقصیر )1(
نكر ھلھا وتستعاتب أفقد سمعت اللغة العربیة صوت ذلك العتب الباكي بأذنھا وأحستھ بقلبھا إن اللغة العربیة ت  )2(

 (3) . علیھم أن أن جعلوھا غریبة بینھم وھي أھلھا
 !مكانة ؟ذه الوھ إنھا العربیة التي شھدت الدنیا بفضلھا وعظمتھا ومكانتھا . فكیف ینظر أھلھا ھذا الفضل  )3(
 

 ماذا قالت الفصحى ؟ : 1س
 ا ویدخلونلتحدث بھأنھا حزینة ألن أبناء العروبة أھملوھا وجعلوھا غریبة بینھم ال یحبون ا -في عتاب  -جـ : قالت 

 . التحدث بلغات أخرى علیھا (یفضلون) ألفاظاً عامیة علیھا ویؤثرون
 

 عالَم یتحسر الشاعر ؟ : 2س
ا ال ولكن أبناءھ شھدت الدنیا بفضلھا وعظمتھا ومكانتھا ، على حال اللغة العربیة الفصحى التي جـ : یتحسر الشاعر

 . العظمة ، وینسون أن اللغة تحیا وتتقدم أو تموت بفعل أھلھا یرعون ھذا الفضل وال ھذه
 

 في األبیات شكوى . من الشاكي ؟ ومَم یشكو ؟ : 3س
 . اللغة العربیة الفصحى : الشاكي : جـ
 . من إھمال وتقصیر أبناء العروبة الشدید تجاھھا ، وعدم حفاظھم علیھا وتشكو -
 

 ما مظاھر اغتراب اللغة العربیة ؟ : 4س
فصحى ، لعربیة الن اللغة اماغتراب اللغة العربیة تتمثل في تركنا الحدیث بھا ، واستخدام اللغة العامیة بدالً  مظاھر : جـ

 .دالً من حروف لغتناواستخدام حروف اللغات األخرى ب
 

 ما واجبنا تجاه لغتنا العربیة ؟  : 5س
ك على قوة أھلھا ، مرآة موضحة لحالنا ، فإذا كانت اللغة قویة دل ذل الحفاظ على لغتنا الفصحى ؛ ألن اللغة : : جـ

 . والعكس صحیح
 
 : التذوق 
 

لموضوع  فسھ لالستماعانتباه المتلقي وتھیئة ن فیھ براعة استھالل للتشویق ، واألسلوب خبري ؛ إلثارة : (البیت األول
 . العتب وسببھ

 
، وسر جمال الصورة :  لتأثراحیث صور القلب بإنسان لھ أذن تسمع لیوحي بشدة  ، استعارة مكنیة : (َسِمْعُت بِأُْذِن قَْلبِي

 . التشخیص
 

مال الصورة : ، وسر ج بناء العروبةیعتب على أبنائھ أ حیث صور اللغة بإنسان ، استعارة مكنیة : (َصْوَت عتْبٍ 
 . التشخیص

 
مالھ من أبنائھ المقصرین على إھ حیث صور اللغة بإنسان یبكي ، امتداد للخیال فیھ استعارة مكنیة : (لَھُ رْقَراُق َدْمعٍ 

 . ، وسر جمال الصورة : التشخیص (صورة ممتدة للغة) تجاھھ
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سر جمال الصورة : ، و حیث صور الشاعر اللغة بإنسان یخاطب أھلھ ، یةاستعارة مكن : (تَقُوُل ألَْھِلَھا الفُْصَحى

 . التشخیص
 

 . عتزاز والتقدیرتفید اال (المتكلم یاء) ، ومرة إلى الضمیر (ھا) إلى الضمیر (أھل) إضافة : (أَْھلي - ألَْھِلَھا
 

معنى اإلتیان بال الكنایة : وسر جمال ، الجمیلة الراقیة كنایة عن موصوف وھي اللغة السلیمة الواضحة : (الفُْصَحى
  .  مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم

 
یفید التخصیص  (لفُْصَحىا) على الفاعل (ألَْھِلَھا) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (الفُْصَحى ألَْھِلَھا تَقُولُ 

 .  والتوكید
 

 ، وسر جمال الصورة : التشخیص عارة مكنیة للغة فیھا تصویر لھا بإنسان یغترباست : (أََعْدٌل بَِربُِّكُم اْغتَِرابِي بَْیَن أَْھلي
یوحي  (المتكلم یاء) إلى (االغتراب)والصورة توحي بحزن الشاعر الشدید على حال الفصحى على ید أبنائھا وإضافة .

   . بالتخصیص وشدة المعاناة
 

   . ر واإلنكار والنفي والرفضاالستنكا لوب إنشائي / استفھام ، غرضھ :أس : (أََعْدٌل بَِربُِّكُم اْغتَِرابِي بَْیَن أَْھلي
 

 .  یفید التخصیص والتوكید (ُكمُ بَِربِّ ) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب  : (اْغتَِرابِي بَْیَن أَْھلي بَِربُِّكمُ  أََعْدلٌ 
 

   . یھ بالتضادطباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقو / محسن بدیعي : (أَْھلي - اْغتَِرابِي
 

 . ؛ إلثارة الذھن وتشویقھ (اللغة) إیجاز بحذف الخبر : (أَنَا اْلعََربِیَّةُ 
 

 لقرآن لغة أھل الجنة ، وتعریفاالفخر واالعتزاز بلغتنا لغة  أسلوب خبري ، غرضھ : : (أَنَا اْلعََربِیَّة المْشُھوُد فَْضِلي
   . یفید التخصیص وتأكید االعتزاز صرق أسلوب (اْلعََربِیَّة) والخبر (أَنَا) المبتدأ

 
 . ر جمال الصورة : التشخیص، وس استعارة مكنیة فیھا تصویر للغة بإنسان لھ فضل : (أَنَا اْلعََربِیَّة المْشُھوُد فَْضِلي

 
 . ریعواللوم والتقكار والتوبیخ التحسر واإلن : أسلوب إنشائي / استفھام ، غرضھ : فَْضِلي؟) َوالَمْغُمورُ  أَأَْغُدو اْلیْومَ 

 
 . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : ( الَمْغُمورُ  - المْشُھودُ 

 
 . للتأكید على عظمة وفضل اللغة الذي ال ینكره إال جاحد فضلي تكرار : (فَْضِلي - َ◌ْضِلي

 
 : األبیات

 ِصیُر اْلقَْوِم قُل ِليفََضاَعْت َما مَ             إِذَا َما القَْوُم بِاللُّغَِة اْسـتََخفُّوا4 - 
 ـُرَماُت أَْصليَولَْم تَْردَْعـُھُم حُ            یَُحاِربُنِي األُلَى َجَحدُوا َجِمیِلي5 - 
 ه أَْسـنَى تََجــلِّ ِحـالََي بِنُورِ                  َوفِي اْلقُْرآِن إِْعَجــاٌز تََجلَّتْ 6 - 

 
  : اللغویات

 
 -جم�ع ال واح�د ل�ھ م�ن لفظ�ھ بمعن�ى ال�ذین  :األُلَ�ى - َمَص�ایِر ج م�آل ، نھای�ة  :َمِص�یرُ  - اھتم�وا× اس�تھانوا   :وااْس�تََخفُّ   - 
 -تزج�رھم ، تم�نعھم ، تكفھ�م ، تص�دھم  :تَ�ْردَْعُھمُ  - معروف�ي ، إحس�اني  :َجِمیِل�ي - اعترف�وا ، أق�روا × أنك�روا  :َجَح�دُوا 
جل ویدافع عن�ھقداسة ، ذمام ، أو ك  :ُحُرَماتُ   منش�أي ،   :أَْص�لي - ُح�َرم ، ُحُرَم�ات ج ل ما ال یحّل انتھاكھ ، وما یحمیھ الرَّ
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  :ِح�الَيَ  - اختف�ت × ظھ�رت  :تََجلَّ�تْ  - أي ارتف�اع ع�ن م�دى ق�درة البش�ر  :إِْعَج�ازٌ  - منبت�ي ، أرومت�ي ، َمحت�دي ، ش�أفتي
   .اختفاء × ظھور  :َجلِّ تَ  - أجمل ، أوضح ، أرفع  :أَْسنَى - محاسني ، جمالیاتي

 
  :الشـرح

 ولو أن أھلھا استھانوا بھا لكان مصیرھم ھو مصیرھا من الضعف والتدھور )4(
أي ) إن الذین یحاربون اللغة العربیة ھم الذین ینكرون فضلھا ، ولن یمنعھم عن تلك الحرب الضروس  )5(

 .ماضیھا العریق ، وحرمة أصلھا (الطاحنة
خارفھا ھا في زوإعجاز فھو اإلعجاز الذي تجلى في القرآن الكریم ، وقد اتضحت حالوإذا كان في اللغة عبقریة   )6(

 . وجمالھا البالغي كأوضح ما یكون الجمال
 

 . ما مصیر األمة إذا ضاعت لغتھا ؟ أو ربط الكاتب بین مصیر اللغة ومصیر أھلھا . وضح : 1س
تراثنا القدیم  ، وعدم التواصل مع (شخصیتنا) ویتناھ الضعف والتدھور وفقدان : مصیر األمة إذا ضاعت لغتھا : جـ

 . الخالد
 

 أجب بنفسك)            ما النتائج المترتبة على استخفاف العرب بلغتھم ؟  : 2س
 مِن الذین یحاربون العربیة ؟ وما ھدفھم ؟  : 3س

 . اإلسالمیة للعروبة وینكرون فضلھا والذین تمتلئ قلوبھم بالحقد والكراھ جـ : الذین یحاربون العربیة من
 ھ إلى صوري ، وتحویلالقضاء على العربیة ومن ثَمَّ قطع صلة ھذا المجتمع بروابطھ الحضاریة وتراثھ الدین : وھدفھم -

 . ممسوخة تابعة لآلخرین
 

 . العربیة عاجزة ؟ دلل على ما تقول ھل اللغة  : 4س
لعاقون اا ھوإنما أبناؤ ،یست عاجزة عن مسایرة ركب العلم الحدیث جـ : ال ، فھذه اللغة الولود الودود ، الغنیة السخیة ل

بآرائھم  ألصیلةھم العاجزون ، فھم یطفئون نور حضارتھم بأفواھھم ، ویطمسون معالم شخصیتھم العربیة اإلسالمیة ا
 . الفاسدة

 
  :التذوق

 
مالھا ستھین البعض بھ وبمكانتھ ، وسر جبإنسان ی لغة العربیةاستعارة مكنیة ، تصور ال : (ِ◌ذَا َما القَْوُم بِاللُّغَِة اْستََخفُّواإ

 . ناء العروبة بلغتھمتفید ثبوت وتحقق استھانة أب (إذا) : التشخیص ، وتوحي بھوان اللغة العربیة على ید أبنائھا . و
 

 .  یفید التخصیص والتوكید (ةبِاللُّغَ ) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (إِذَا َما القَْوُم بِاللُّغَِة اْستََخفُّوا
 

  . للتعظیم (اللُّغَة) تعریف : (◌ِ بِاللُّغَة
 

 . لحیرة والتعجباإلنكار وإظھار الدھشة وا أسلوب إنشائي / استفھام ، غرضھ : : (َما َمِصیُر اْلقَْوِم قُل ِلي
 

   . جباالستنكار وإظھار الدھشة والحیرة والتع : غرضھ أسلوب إنشائي / أمر ، : (قُل ِلي
 

التشخیص ،  :وسر جمالھا  ، بإنسان یحاربھ الكثیر من البشر استعارة مكنیة ، تصور اللغة العربیة : (ىُ◌َحاِربُِني األُلَ ي
 . وتوحي بكثرة األعداء الحاقدین على اللغة العربیة

  ؟ ولماذا ؟ (الغرب نِيیَُحاِربُ ) أم (األُلَى یَُحاِربُنِي) : أدق داللة على المعنى المراد فیما یلي : أیھما 1س
 

البیت كلھ أسلوبھ خبري ؛ للتأكید على إظھار  : (َولَْم تَْرَدْعُھُم ُحُرَماُت أَْصلي   یَُحاِربُنِي األُلَى َجَحُدوا َجِمیِلي
   . االستیاء الشدید من أعداء اللغة العربیة الذین یجحدون وینكرون فضلھا الواضح
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حوباً بالدلیل علیھ في الكنایة : اإلتیان بالمعنى مص وسر جمال والفضل ، كنایة عن نكران الجمیل : (َجَحُدوا َجِمیِلي
  . إیجاز وتجسیم

التوضیح  : سر جمال الصورةو ، استعارة مكنیة فیھا تصویر الحرمات بسالح لم یردع : (َولَْم تَْرَدْعُھُم ُحُرَماُت أَْصلي
   .  والتجسیم

الكنایة : اإلتیان بالمعنى  لوسر جما ، كنایة عن عظمة اللغة العربیة المستمدة من عظمة القرآن : (إِْعَجاز اْلقُْرآنِ  َوفِي
     . مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم

إشراقاً  للغةللغة العربیة فتزداد ااستعارة مكنیة فیھا تصویر للقرآن بشمس تنشر نورھا على ا : (ِحالََي ِبنُوِره أَْسنَى تََجلِّ 
  . ، وسر جمال الصورة : التوضیح وبھاء

 (أَْسنَى تََجلِّ ) ئب المفعول المطلقعلى نا (بِنُوِره) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (ِحالََي ِبنُوِره أَْسنَى تََجلِّ  تجلت
یدل  أَْسنَى واسم التفضیل . اً التأكیدیفید أیض (أَْسنَى تََجلِّ ) نائب المفعول المطلق ، واستخدام یفید التخصیص والتوكید

 . على السمو والرفعة

حي وھي صورة تو ،  (یشرق) استعارة مكنیة فیھا تجسیم لمحاسن اللغة بشيء مادي یظھر فیزھر : (ِحالَيَ  تََجلَّتْ  
 . بجمال الفصحى

الفخر واالعتزاز بلغتنا لغة القرآن  ، غرضھ : لوب البیت خبريأس : (ِحالََي ِبنُوِره أَْسنَى تََجلِّ  َوفِي اْلقُْرآِن إِْعَجاٌز تََجلَّتْ 
 . لغة أھل الجنة

 [أجب بنفسك]       : ِلَم آثر الشاعر األسلوب الخبري في األبیات السابقة ؟ 2س

: األبیات
ْدُت ُسـنَأَت َغایَا                      َوِلْلعُـلـََماِء َو األُدَبَاِء فِیـَما7 -   ْبِليتُھُ َمھَّ
  َوُعقوُق َجْھلِ  ُعقُوُق َمَساَءةٍ                     فیَا أُمَّ اللُّغــاِت َعـدَاِك ِمنا8 - 
 ر ِظلِّ َولم یَْحجْب ُشعاَعك غیْ               لَِك العَْودُ الَحِمیدُ فأَنِت شْمسٌ 9 - 

 :اللغویات
ْدتُ  - اضھ ، م غایتھأھدافھ ، أغر  :َغایَاتُھُ  - قربت ، دنت × بعدت  :نَأَت  -    :ُسْبِلي - ھیأُت ، سّویت ، أصلحت  :َمھَّ

إساءة ، عیب ،   :َمَساَءةٍ  -بر × عصیان ، جحود الجمیل  :ُعقُوقُ - تجاوزِك ، تخطاكِ   :َعدَاكِ  - سبیل م طرقي
 -نع ، یحجز ، یستریم  :یَْحجبْ  - المذموم × المحمود ، المشكور  :الَحِمیدُ  - الرجوع  :العَْودُ  - مساوئ ج نقیصة

 .ظالل ، أظالل ج فَْيء ، ضوء شعاع الشمس إذا استتر عنك بحاجز  :ِظلِّ  - أشعة ، شعع ج خیوط ضوئك  :ُشعاَعك 
  :فروق لغویة

. المحبوس . أي أطلق سراحھ سبیل أخلى -1
د لھ -2  . أي ساعده . السَّبیل مھَّ
 وطنھ . أي من أْجلھ سبیل جاھد في -3

 :الشـرح
 لق�د كان�ت اللغ�ة العربی�ة ھ�ي الس�بیل القری�ب الواض�ح للعلم�اء واألدب�اء فیم�ا اس�تغلق عل�یھم ف�ي أم�ور العل�م واألدب (7)

فعود حمید إلیك فأنِت  (9) فعفو أم اللغات على ما بدر منا من عصیان وقطیعة سواء أكان ھذا عن إساءة أو جھل ، (8) .
و كالش��مس الت��ي ال یخفیھ��ا ش��يء ، وم��ا ح��دث م��ن تجاھ��ل فض��لِك الت��ي ال یس��تغنى عن��ِك عرب��ي ؛ فأن��ت الق��وة والس��م

. ظل زائل ال یقوى على حجب فضلك (إنكاره) وجحده

 . في األبیات السابقة فخر ، اعتذار ، تفاؤل . وضح  : 1س
بقدرة اللغة العربیة على تبسیط قواعدھا وفنونھا وطرقھا للعلماء واألدباء  فخر في األبیات السابقة : جـ
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. مائھا (عذب ، صافٍ ) علوِمھا ، ویَْرتَُوون من نَمیر نھلواُمْستَصفىلی ؛
 . سواء أكان ھذا عن إساءة أو جھل للغتنا عن كل عصیان أو جحود لجمیلِك تجاھنا واالعتذار -
الظلمة  أن تعود العربیة قویة تشع على العالم بأنوارھا لتبدد ظالمھ كأنھا الشمس التي تشرق كل صباح فتزیل والتفاؤل -

 ... من الكون وتبث الحیاة في أرجائھ

 كیف تعود اللغة العربیة لعصرھا الذھبي ؟ : 2س
تھا من ا ، وتنقیالتحدث بھبتعود اللغة العربیة لعصرھا الذھبي عندما یعود أبناء العروبة إلى االھتمام بھا والفخر  : : جـ

لما ال ل الرقي وصحى دلیاأللفاظ العامیة الفجة ؛ فالتحدث بالفاأللفاظ الدخیلة من اللغات األخرى ، والبعد عن استخدام 
 . نتحدث بھا وھي لغة القرآن ولغة أھل الجنة

 :التذوق

ْدُت ُسْبِلي       َوِلْلعُلََماِء َواألَُدبَاِء فِیَما راء اللغة وغنائھا الذي یجعلھا تستوعب كل العلوم ثعن  كنایة : (نَأَت َغایَاتُھُ َمھَّ
صحوباً بالدلیل علیھ مالكنایة : اإلتیان بالمعنى  وسر جمال ، على عظمة اللغة العربیة رف واآلداب ، وھذا دلیلوالمعا

     . في إیجاز وتجسیم

ْدُت ُسْبِلي       َوِلْلعُلََماِء َواألَُدبَاِء فِیَما على  (َواألُدَبَاءِ  َوِلْلعُلََماءِ )بتقدیم الجار والمجرور أسلوب قصر : (نَأَت َغایَاتُھُ َمھَّ
ْدتُ ) الفعل  . یفید التخصیص والتوكید  (ُسْبِلي َمھَّ

ْدُت ُسْبِلي . غة العربیةأسلوب خبري غرضھ التعظیم والفخر بالل : (َوِلْلعُلََماِء َواألَُدبَاِء .. َمھَّ

ْدتُ  سر جمال الصورة : ، و مھدةاستعارة مكنیة صورت اللغة بإنسان یمھد ویزلل ، وأسالیبھا بطرق م : (ُسْبِلي َمھَّ
 . اللغة العربیة ، وتوحي بعظمة التجسیم

التشخیص ،  :وسر جمالھا  واللغات األخرى بأبناء لھا ، بأم استعارة مكنیة ، تصور اللغة العربیة : (فیَا أُمَّ اللُّغات
 . وتوحي بأصالة اللغة العربیة وریادتھا

 التعظیم داء ، غرضھ :أسلوب إنشائي / ن  : (فیَا أُمَّ اللُّغات

ن وینكرون فضل لغتھم استعارة مكنیة فیھا تصویر لإلساءة والجھل بأبناء یجحدو : (ُعقُوُق َمَساَءٍة َوُعقوُق َجْھلِ 
  (ْھلجَ  -َمَساَءة  -ُعقُوق )الواضح ، وسر جمال الصورة : التشخیص ، والعطف أفاد تنوع وتعدد أنواع العقوق ، وتنكیر

 . للتحقیر

 یفید التخصیص والتوكید (لَحِمیدُ ا العَْودُ ) على المبتدأ ( لَكِ ) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (الَحِمیدُ  العَْودُ  لَكِ 
 . 

 ؟ ولماذا ؟ (القریب العَْودُ ) أم (الَحِمیدُ  العَْودُ ) : أدق داللة على المعنى المراد فیما یلي : أیھما 1س
 .  تدل على عودتھا المؤكدة وھي في أفضل حاالتھاجـ : العود الحمید أجمل ؛ ألنھا 

مع الواضح على العالم أج التي تنیر العالم كلھ ، وتوحي بفضل اللغة العربیة بالشمس تشبیھ للغة العربیة : (شْمسٌ  فأَنتِ 
  . وسموھا الواضح الذي ال ینكره إال جاحد

. أسلوب خبري ، غرضھ : الفخر والتعظیم : (فأَنِت شْمسٌ 

ر إھمال العرب دائمة اإلشراق ، وصو بشمس استعارة مكنیة فیھل تصویر للغة : (لم یَْحجْب ُشعاَعك غْیر ِظلِّ وَ 
 . (غتھمأي التحدث بل) عابرة سرعان ما تزول وتنكشف عندما یعود أبناء العروبة إلى رشدھم بسحابة للغتھم



 الثانوي الثاني لصفا                                                           البسملة في الغة العربیة                                                                            

 36 01091298819        أمنیة وأحمد 

یفید التخصیص  (لِّ ظِ غْیر ) على الفاعل (ُشعاَعك) عول بھبتقدیم المف أسلوب قصر : (َولم یَْحجْب ُشعاَعك غْیر ِظلِّ 
  .  والتوكید

رى كیدون لھا ، وكنایة أخكنایة عن قوة اللغة العربیة الفصحى مھما القت من أعداء ی : (َولم یَْحجْب ُشعاَعك غْیر ِظلِّ 
معنى اإلتیان بال :الكنایة  وسر جمال ، عن ضآلة أثر األعداء وكیدھم في محاولة ھدم اللغة العربیة (غْیر ِظلِّ ) في

   . مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم
 [أجب بنفسك]     . علل : إكثار الشاعر من أسالیب القصر واألسالیب الخبریة في القصیدة : 1س

 :التعلیق
 الشاعر ؟ ما العاطفة المسیطرة على : 1س
. فة صادقةعلى اللغة العربیة واعتزاز وتقدیر لھا ، وھي عاطالعاطفة في ھذه القصیدة عاطفة حب وغیرة  : جـ

  أسلوب الشاعر ؟ ما سمات : 2س
  :  الشاعر جـ : تمیز أسلوب

 . عمق المعاني والفكر -2                                . سھولة األلفاظ وفصاحتھا -1
 . استخدام لغة الحوار4                                           . إحكام الصیاغة  -3
. شخیصجمال التصویر واالعتماد على الت -6                       . قلة المحسنات ولزخارف اللفظیة -5

  : مالمح شخصیة الشاعر **
تأثره لانسیة واسع الثقافة ، عمیق الفكر ، رائع التصویر والتعبیر ، مجدد في الشعر فھو رائد المدرسة الروم 

 نسیة الفرنسیةبالروما

 ؟  في األبیات الموسیقى : وضح مصادر 3س.
ة نكسار نفس اللغافي وحدة الوزن والقافیة ، واختار قافیتھ مكسورة للداللة على  (خارجیة) جـ : الموسیقى : ظاھرة

 . العربیة بسبب اإلھمال الذي أصابھا
 .جمال التصویرحسن تنسیقھا وترابط األفكار وفھي نابعة من انتقاء األلفاظ و (خفیة) أما الموسیقى الداخلیة - 
. ةوال تنَس أن الموسیقى الخفیة أجمل من الموسیقى الخارجیة ؛ ألنھا مؤثرة في النفس وغیر متكلف -

 : ما أھمیة اللغة العربیة ؟ 4س
لوصل التي تربط الماضي فھي حلقة ا جـ : إن اللغة العربیة ھي ھویتنا وھي األداة التي نقلت الثقافة العربیة عبر القرون

لت لتي حم، وعن طریقھا وبوساطتھا تواصلت األجیال العربیة جیالً بعد جیل في عصور طویلة ، وھي ا بالحاضر
رقعة  ذا العالمھون في اإلسالم وما انبثق عنھ من حضارات وثقافات ، وبھا توحد العرب قدیماً وبھا یتوحدون الیوم ویؤلف

دیار واختالف ال (بعد) وتصوغ أفكارھا وقوانینھا وعواطفھا في لغة واحدة على تنائي من األرض تتحدث بلسان واحد
 . األقطار وتعدد الدول

 :قالوا عن جمال اللغة العربیة

ا وقع في تاریخ اللغة العربیة بدأت فجأة على غایة الكمال، وھذا أغرب م) : الفرنسي إرنست رینان  المستشرق یقول *
 . (لة وال شیخوخةالبشر، فلیس لھا طفو

 ً ة م " : ویقول أیضا لمن أغرب المدھشات أن تنبت تلك اللغة القویة ، وتصل إلى درجة الكمال عند أمَّ حَّ غة ، تلك الل ن الرُّ
 ." التي فاقت أخواتھا بكثرة مفرداتھا ، ودقة معانیھا ، وحسن نظام مبانیھا

 . (العالماللغة العربیة أغنى لغات ) : ویقول األلماني فریتاغ *
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 : قالت المستشرقة األلمانیة زیجفرید ھونكھ *
لتي اي البلدان فنفسھم أكیف یستطیع اإلنسان أن یُقاوم جمال ھذه اللغة ومنطقھا السلیم ، وسحرھا الفرید ؟ فجیران العرب  "

. "... فتحوھا سقطوا َصْرَعى سحر تلك اللغة

 . (مكنانھا من التكیف وفقاً لمقتضیات العصرإن للعربیة لیناً ومرونةً ی) : یقول ولیم ورك *

اتھا بیعة ، وتمثل كلمالعربیة لغة كاملة محببة عجیبة، تكاد تصور ألفاظھا مشاھد الط) : یقول الدكتور عبد الوھاب عزام *
 . (لحیاةت اونبرا خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانیھا في أجراس األلفاظ، كأنما كلماتھا خطوات الضمیر ونبضات القلوب

بین بھ، ل أھلھ مستعرإنما القرآن جنسیة لغویة تجمع أطراف النسبة إلى العربیة ، فال یزا) : یقول مصطفى صادق الرافعي *
 ً  . (متمیزین بھذه الجنسیة حقیقةً أو حكما

قص نفي رجولتھم ل بإن المثقفین العرب الذین لم یتقنوا لغتھم لیسوا ناقصي الثقافة فحسب، ) : یقول الدكتور طھ حسین *
 ً  . (كبیر ومھین أیضا

ل كروبا؛ ألنھا تتضمن اللغة العربیة من أغنى لغات العالم، بل ھي أرقى من لغات أو " : " ویقول اإلسباني " فیال سبازا *
 . " أدوات التعبیر في أصولھا

وأكثر  ،أرق ، وأمتن وط ، وأقوى ، اللغة العربیة في القرن الرابع الھجري ، بأنھا أغنى ، وأبس " ویصف " فیكتور بیرار *
 ، ةرقیق الحاشی اللھجات اإلنسانیة مرونةً وروعة ً، فھي كنز یزخر بالمفاتن ، ویفیض بسحر الخیال ، وعجیب المجاز ،

 . مھذب الجوانب ، رائع التصویر

تب علوم لغتھ كر بوفرة وإذا استثنینا الصین فال یوجد شعب أخر یحق لھ الفخ : قال المستشرق األلماني أوجست فیشر *
. غیر العرب

 . (ات الدنیابلغت العربیة بفضل القرآن من االتساع ، مدًى ال تكاد تعرفھ أي لغة أخرى من لغ) : قال بروكلمان *

ثم  ألوتار وخفقت ،العبارة العربیة كالعود ، إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لدیك جمیع ا) : قال الفرنسي ولیم مرسیھ *
 . (ك اللغة في أعماق النفس من وراء حدود المعنى المباشر َمْوكباً من العواطف والصورتَُحرَّ 

ى العربیة من أنقاللغة العربیة ھي التي أدخلت في الغرب طریقة التعبیر العلمي ، و) : قال الفرنسي لویس ماسینیون *
  (اللغات ، فقد تفردت في طرق التعبیر العلمي والفني

 م1991 – 1914 ) ألحمد سعیدان    

  :التعریف بالكاتب
م باألردن ، حصل على درجة الدكتوراه ، حقق ما یزید على عشرین مخطوطة ریاضیة  1914أحمد سلیم سعیدان ولد عام 
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حملة تعریب  سیاً ، نال جائزة الكویت األولى في تحقیق الكتب التراث ، وأسھم في، وألف أكثر من خمسین كتاباً مدر
 . في الجامعة باألردن والسودان العلوم
 :تمھید

إن اللغة العربیة ھي اللغة الوحیدة التي لم تتغیر ولم تحرف وظلت قویة لعصور طویلة ، وذلك ألنھا لغة الذكر الحكیم ، وقد 
 ً وثیقاً منذ القدم ، فھي تواكب حیاتھم قوة وضعفاً . والكاتب في ھذا النص یوضح عراقة اللغة العربیة  ارتبطت بأھلھا ارتباطا

 . التي استوعبت العلم والحضارة دون عجز أو وھن وھذه اللغة تستحق منا أن نعتز بھا ونفخر

خ��رى ھ��ي یعتھ��ا لغ��ة عل��م ، وأاللغ��ة ظ��ل أص��حابھا ، إن تق��دموا تق��دمت ، وإن ت��أخروا ت��أخرت . ول��یس ھن��اك لغ��ة ھ��ي بطب 
بی�ر عم�ا لغت�ھ للتع معانی�ھ ، ولك�ن المجتم�ع ق�د ینش�ط فینم�و فی�ھ العل�م ، وتنم�و  بطبیعتھا ع�اجزة ع�ن احت�واء العل�م ، أو أداء

بت�ة ف�ي كس�بات الن یستحدثھ نمو العلم من أفكار ، أو قد یخمل المجتمع فیقف فیھ نمو العلم ، وت�دخل فی�ھ اللغ�ة مرحل�ة س�بات
 . خریف ، تجف أطرافھا وتتساقط األوراقفصل ال

 اللغویات
ف��يء ،  : ظ��ل [- ل غ و ] :مادتھ��ا اللغ��ات ، اللس��ان ، ج م��ا یتكلم��ھ اإلنس��ان م��ن أص��وات یعب��ر بھ��ا ع��ن أغراض��ھ : اللغ��ة 

،  تط��وروا  :تق��دموا - أي المعب��رة ع��نھم : ظ��ل أص��حابھا - أي أھلھ��ا ، المتح��دثین بھ��ا  :أص��حابھا - ظ��الل ج كن��ف
جزات ، ع�ا ج ق�ادرة × ض�عیفة ، قاص�رة :ع�اجزة - تق�دموا ، تط�وروا × تخلف�وا  :ت�أخروا - تخلف�وا ، ت�أخروا × اارتق�و

  :نم�و - یقل�ده × یبتك�ره  :یس�تحدثھ - یخم�ل × تدب فیھ الحركة  :ینشط - استیعاب ، احتضان ، إحاطة   :احتواء - عواِجز
ا تخرج�ھ م�  :النبت�ة - حرك�ة ، یقظ�ة × س�كون ، ن�وم خفی�ف  :باتس� - ینش�ط × یكس�ل   :یخم�ل - تطّور والمقصود زیادة ،

  .الربیع : × الخریف - تیبس ، تنشف : تجف - النبت ، النبات ج األرض من شجر وعشب ، الزرعة

  :فروق لغویة
 . الشجرة " : أي تحت فیئھا ، ضوء شعاع الشمس عندما یستتر بحاجز ما ظل جلس تحت " - 1
   . أي كخیالھ : " كظلھ یتبعھ " - 2
. معززاً مكرماً " : أي في كنفھ ، في حمایتھ ورعایتھ ظلھ عاش في " - 3
  . أي مرح ، نشیط ، خفیف الروح : " الظل إنسان خفیف " - 4
 . أي ممل ، مضجر ، ثقیل الروح ، طفیلي : " الظل إنسان ثقیل " - 5

  :الشـرح
 ل ب�ین الن�اسأھلھا أص�دق تعبی�ر ، وھ�ي ال تقتص�ر عل�ى كونھ�ا أداة التواص�إن اللغة جزء ممن یتحدثونھا فھي المعبرة عن 

ھ الثقاف�ة ي تنبث�ق من�فقط ، وإنما یتعدى دورھا إلى أنھا حاملة الفكر والس�لوك والق�یم والمب�ادئ اإلنس�انیة ، وھ�ي الم�ورد ال�ذ
ی�ر عن�ھ ، م أو التعباجزة ع�ن احت�واء العل�واللغة التي ال تستطیع أن تقول عنھا : إنھا لغة عل�م ورق�ي وتق�دم ، أو أنھ�ا لغ�ة ع�

ت�أخروا  تق�دمت وإن وإنما ذلك كلھ یتعلق بالمجتمع الذي یستخدم ھذه اللغة فھي ظل ألصحابھا ، ومرآة لثقافتھم ، إن تق�دموا
 . تأخرت

عل�ى وریات�ھ ، نظوعندما ینمو المجتمع ویتقدم تكثر نظریاتھ واختراعاتھ ، فإن اللغ�ة تنم�و وتنش�ط مع�ھ لتعب�ر ع�ن أفك�اره و
إنما  تموت ، والالنقیض تماماً قد یصاب المجتمع بالكسل فیتوقف عن التقدم والرقي ، وینتج عن ذلك ضعف اللغة ، ولكنھا 

. ، وتصبح كالنبتة التي تجف أطرافھا ، وتتساقط أوراقھا في فصل الخریف تدخل في مرحلة سكون

 ما وظیفة أي لغة بصفة عامة ؟ : 1س
ة ، بع الذاكرھا ، وھي مناللغةَ ھي الركن األول في عملیة التفكیر ، وھي وعاء المعرفة والثقافة بكل جوانب : اوظیفتھ : جـ

 . وھي الوسیلة األولى للتواصل والتفاھم والتخاطب ، وبث المشاعر واألحاسیس

  : إالَم ترجع أھمیة اللغة العربیة ؟ 2س
ین ن كونھا لغة الدعأقوى الروابط والصالت بین العرب والمسلمین ، فضالً  إلى أنھا من ترجع أھمیة اللغة العربیة : جـ

األفكار والقیم  ھ، وھي المورد الذي تنبثق من والقرآن الكریم والعبادة ، وھي لغة للعلم واألدب والسیاسة والحضارة
 . والمبادئ اإلنسانیة
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 متى تتقدم اللغة ؟ ومتى تتأخر ؟  : 3س
دم وتكثر نظریاتھ ویتق العلم ویزدھر فیھ ینمو المجتمع كسة لثقافة أي مجتمع فتتقدم اللغة عندمااللغة مرآة عا  جـ :

 . واختراعاتھ ، فإن اللغة تنمو وتنشط معھ لتعبر عن أفكاره ونظریاتھ
ي ، الرقتقدم ووتتأخر اللغة عندما یصاب المجتمع بالكسل والخمول ویتوقف البحث عن العلم فیتوقف المجتمع عن ال -

. وینتج عن ذلك ضعف اللغة

 وبَم شبھھا الكاتب في ھذه المرحلة ؟ وعالَم یدل ؟  : متى تدخل اللغة مرحلة السبات ؟ 4س
 . جـ : عندما یتوقف نمو العلم في مجتمع ما ویتكاسل في البحث عن رقیھ وتقدمھ

ا السبات ال یعني ، وھذ قھا في فصل الخریفالتي تجف أطرافھا ، وتتساقط أورا بالنبتة شبھھا الكاتب في ھذه المرحلة -
. موت اللغة

  : ما أسباب ضعف اللغة العربیة ؟ 5س
ترك ، وی (الغرب) خرأبناؤھا الذین ال یھتمون بھا المھزومون داخلیاً أمام ثقافة اآل : أسباب ضعف اللغة العربیة : جـ

عقد المصطلحات أالرغم من أنھا تستطیع التعبیر عن  على البعض منھم التحدث بھا ویلقونھا تحت األقدام مدعین عجزھا
 . دقیقة واضحة العلمیة والثقافیة الغربیة والتعبیر عنھا بمصطلحات عربیة

  متى یخمل المجتمع ؟  : 6س
. یخمل المجتمع عندما یتوقف عن التقدم والرقي ویتوارى العلم فیھ  جـ :

  كیف یعوق ضعف العرب نمو اللغة ؟  : 7س
عف ھا من الضة فیصیبعندما یھملون اإلبداع بلغتھم وینصرفون عن التألیف بھا ویھملون استخدامھا في العلوم الحدیث : جـ

 . والخمول بقْدر ما حصل من ذلك االنصراف واإلھمال منا

  : ما العالقة بین اللغة وأھلھا ؟ 8س
،  ملكات) ئحت قرااً كلما تقدمت وسمت اللغة وجادجـ : عالقة ارتباط وثیق فكلما تقدم المجتمع وارتقى علمیاً وثقافی

 . المعرفة (مجاالت) أبنائھا في كل مناحي (مواھب

 : ما االتھام الموجھ للغة العربیة ؟ 9س
 . جـ : أنھا تتصف بالجمود والقصور وعدم التطور وال تستطیع استیعاب العلوم والمعارف الحدیثة

 لیست عاجزة في أي وقت من األوقات ؟: ما الدلیل على أن اللغة العربیة  10س
ن في یوم م عجز العربیةتأننا بلغتنا العربیة ترجمنا وعربنا معارف الیونان والفرس ، وبعض علوم الھند ولم  : الدلیل : جـ

 . األیام عن استیعاب ذلك كلھ

 :التذوق

ة عن أحوال أي توضیح أن اللغة معبر تشبیھ للغة بالظل ، وسر جمالھا : التجسیم والتوضیح : (اللغة ظل أصحابھا
 . ، واستعارة مكنیة فیھا تصویر ألصحاب اللغة بالشجرة التي لھا ظل متكلمیھا

وھذا یدل  . (عتقدم المجتم) إن تحقق الشرط (تقدم اللغة) على حدوث الجواب للتأكید أسلوب شرط : (إن تقدموا تقدمت
 . قبلھا لما نتیجة : (تقدمت) منطقیة ، وعلى أن النتائج العظیمة ال تتحقق إال بمقدمات 

 (تأخرت)،و (تأخر المجتمع) إن تحقق الشرط (تأخر اللغة) على حدوث الجواب للتأكید أسلوب شرط : (إن تأخروا تأخرت
. قبلھا نتیجة لما :

. مقابلة تبرز المعنى وتوضحھ وتقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : (إن تأخروا تأخرت -تقدموا تقدمت 
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 ؟ " لم تعجز " على "لم تھن " : : ماذا أفاد عطف قولھ 1س
. نتیجة " لم تعجز " بعد "لم تھن "جـ أفاد العطف : التأكید على قوتھا وتجددھا وتطورھا المستمر ، و

،   یتصف بالعجزالحیث صور الشاعر اللغة بإنسان قادر  ، استعارة مكنیة : (ولیس ھناك لغة .. عاجزة عن احتواء العلم
 . وسر جمال الصورة : التشخیص

 (لغة) اءت كلمة، وج یفید التخصیص والتوكید (لغة) على اسم لیس (ھناك) بتقدیم الخبر قصر أسلوب  : (ولیس ھناك لغة
 . نكرة ؛ لتفید العموم والشمول

،  عاب وسعة كل المعارفالستیقوة اللغة وقدرتھا الكبیرة على ا العطف أفاد تعدد وتنوع : (معانیھ  احتواء العلم ، أو أداء
 . توحي باإلحاطة التامة لكل العلوم (احتواء)و

 . االستدراك ؛ منعاً للفھم الخاطئ لكن تفید : (لكن

. لتشخیصا، وسر جمال الصورة :  حیث صور الشاعر المجتمع بإنسان ینشط ، استعارة مكنیة : (ینشط لكن المجتمع

. ق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضادطبا / محسن بدیعي : (یخمل -ینشط 

، وسر جمال حیث صور الشاعر العلم بكائن حي أو بنبات ینمو ویكبر ویترعرع ، استعارة مكنیة : (ینمو فیھ العلم
 . الصورة : التجسیم

.  یدلتوكیفید التخصیص وا (العلم) على الفاعل (فیھ) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب  : (ینمو فیھ العلم

ر جمال الصورة ، وس حیث صور الشاعر اللغة بكائن حي أو بنبات ینمو ویكبر ویترعرع ، استعارة مكنیة : (وتنمو لغتھ
. : التجسیم

 . لعلم ومبتكراتھتفید : العموم والشمول لكل مستجدات ا (عما) في (ما)، و تعلیل : (للتعبیر عما یستحدثھ نمو العلم

ھا وفی ، نسان یستحدثاستعارة مكنیة فیھا تشخیص لنمو العلم ، حیث صور نمو العلم بإ : (مو العلمللتعبیر عما یستحدثھ ن
 . بنبات ینمو العلم تجسیم للعلم حیث صور

لة تبرز المعنى مقاب / محسن بدیعي : (المجتمع قد ینشط فینمو فیھ العلم ، أو قد یخمل المجتمع فیقف فیھ نمو العلم
 . ادوتوضحھ وتقویھ بالتض

، وسر  والترعرع حیث صور الشاعر العلم بكائن حي أو بنبات یتوقف عن النمو ، استعارة مكنیة : (فیقف فیھ نمو العلم
 . جمال الصورة : التجسیم ، وتوحي الصورة باألثر السیئ لضعف وخمول المجتمع

أسلوب قصر یفید  (لعلمانمو ) على الفاعل (فیھ) العبارة نتیجة لما قبلھا ، وتقدیم الجار والمجرور : (فیقف فیھ نمو العلم
 . التأكید والتخصیص

لة النبات في فصل تشبیھ تمثیلي للغة في حالة ضعفھا بحا : (تدخل فیھ اللغة مرحلة سبات كسبات النبتة في فصل الخریف
 . للغةالخریف حیث تذبل وتتساقط أوراقھ ، وھي صورة توحي بأھمیة النشاط العلمي في إحیاء وإثراء ا
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ة للغ�ات الحی�فإن لقینا في العربیة عجزاً ، فذلك عجز العرب ، أم�ا العربی�ة ف�ذات م�اض عری�ق ف�ي العل�م ، ب�ل ھ�ي أع�رق ا
ت�ى ل�م تھ�ن ، حقاطبة ، فمن قبل أن تصبح لغات الیوم لغات علم وأدب ، حملت العربیة ل�واء العل�م والحض�ارة ، ل�م تعج�ز و

   . ، ولكن ضعف العرب ووھنھم عاقا نمو اللغة وتطورھاغدت َمْضِرَب مثل اللغات المعاصرة 

 : اللغویات

 ،أصیل   :عریق - ذو  :مذكرھا ذوات ، ج صاحبة  :ذات - قدرة ، استطاعة × ضعفاً ، قصوراً   :عجزاً  - وجدنا  :لقینا 
ً   :قاطبة - اللغات المیتة × أي اللغات المستعملة  :اللغات الحیة - كریم علم ،   :لواء - وضعت × أي رفعت  :حملت -جمیعا

  :تعجز - البداوة × عيمظاھر الرقي العلمي والفني واألدبي واالجتما  :ھي التمدّن ، أو  :الحضارة - رایة ، بند ج ألویة
أي قمة الشيء ، نموذج   :مضرب - أصبحت ، صارت  :غدت - تضعف  :تھن - تقدر ، تستطیع × تضعف

 .تخلفھا × تقدمھا  :تطورھا - ساندا × عرقال ، أخرا  :عاقا - حالیةال :المعاصرة - مضارب ج مثالي
 :فروق لغویة

 . عن الطعام " . أي امتنع عنھ ُمضرب ھذا رجل " - 1
. األمثال " . أي مشھورة ، معروفة َمْضِرب ھذه القصة صارت " - 2
 األرز في ضواحي القریة " . أي مكان قَْشِره َمْضِرب " - 3
 . التنس ". أي آلة ضرب الكرة ِمْضَرب أمسكت " - 4

  :الشـرح
فماض��یھا  واللغ��ة العربی��ة إح��دى اللغ��ات العریق��ة . وإذا أص��یبت بعج��ز أو ض��عف ، فإنم��ا ھ��و عج��ز الع��رب ال عج��ز اللغ��ة ،

نوا ان الع�رب ك�أعریق في العلم ، فقد سادت العالم أجمع ، وأصبحت لغة العل�م والثقاف�ة من�ذ ق�رون عدی�دة ، ول�یس ذل�ك إال 
 یأخذون بأسباب التقدم ، وحینما تراجع العرب وضعفوا أدى ذلك إلى تأخر اللغة

 . 
 . اس����تدل عل����ى عراق����ة اللغ����ة العربی����ة : لم����اذا كان����ت اللغ����ة العربی����ة م����ن أع����رق اللغ����ات الحی����ة قاطب����ة ؟ أو 1س
ادرة عل�ى ق�ومازال�ت  ی�دة ،ل�واء العل�م والثقاف�ة من�ذ ق�رون عد حیة من�ذ عش�رات الق�رون ، واس�تطاعت أن تحم�ل ألنھا : جـ

 . مسایرة الحضارة والتطور والتقدم واستیعاب كل فنون المعرفة ، ولما ال وھي لغة القرآن ولغة أھل الجنة

 : ما المقصود باللغة الحیة وباللغة المیتة ؟ 2س
 . لیزیة ... إلخاإلنجاللغة العربیة واللغة  : مثل ھي اللغة المستعملة والمتحدث بھا إلى اآلن : اللغة الحیة : جـ

البابلیة والمصریة القدیمة .  : لمث . ھي اللغة المندثرة التي ال یستعملھا إنسان في العالم ما عدا الباحثین : اللغة المیتة -    
تة ذات لمیاللغات ا سمى تلكاستعمال دیني فقط ، لذلك ت -مثل القبطیة واإلغریقیة القدیمة والالتینیة  -ولبعض اللغات المیتة 

." االستعمال الدیني : " لغات َكنَسیة

  . : أت�����رى اللغ�����ة العربی�����ة ق�����ادرة عل�����ى حم�����ل ل�����واء العل�����م والحض�����ارة ف�����ي عص�����رنا ؟ فس�����ر م�����ا تق�����ول 3س
ن العل��م ج��ـ : بالتأكی��د فاللغ��ة العربی��ة بمرونتھ��ا الفائق��ة اس��تطاعت أن تص��مد عش��رات الق��رون ، واس��تطاعت أن تعب��ر ع��

ا أض�افت إلیھ�وت على ذخائر حضارات الھند والفرس والیونان عندما نقلتھا إلیھ�ا فاس�توعبتھا والحضارة ، فھي التي حافظ
 . وطورتھا

 :التذوق

 على المفعول بھ (في العربیة) الجار والمجرور في عجز لغتنا ، و تقدیم الشك : إن تفید : (لقینا في العربیة عجزاً  فإن
. یصالتأكید والتخص  : أسلوب قصر یفید (عجزاً )

سر جمال الصورة : ، و استعارة مكنیة فیھا تصویر للغة بإنسان عظیم لھ تاریخ : (أما العربیة فذات ماض عریق في العلم
 . التشخیص ، وتوحي الصورة بأصالة لغتنا وتفردھا
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تدل  (قاطبة)و.  یدل على أنھا األعلى واألرقى بین كل اللغات (أعرق) اسم تفضیل : (بل ھي أعرق اللغات الحیة قاطبة
. ؛ فتفردھا الجدال فیھ على عدم المنافسة

سر جمال الصورة : ، و حیث صور الشاعر العربیة بإنسان یحمل رایة العلم ، استعارة مكنیة : (حملت العربیة لواء العلم
 . التشخیص ، وتوحي الصورة بالسبق والریادة والتفوق للغتنا اللغة العربیة

 . ق وریادة لغتنا، وتوحي بسب وسر جمال الصورة : التجسیم الذي یخفق ، (الرایة) علم باللواءتشبیھ لل : (لواء العلم

ال الصورة : ، وسر جم حیث صور الشاعر العربیة بإنسان یتصف بالقوة والعزة ، استعارة مكنیة : (لم تعجز ولم تھن
 . التشخیص ، وتوحي الصورة بعظمة وشموخ لغتنا اللغة العربیة

. إطناب بالترادف ؛ للتأكید على قوة اللغة العربیة : (جز ولم تھنلم تع

 ؟ " لم تعجز " على "لم تھن " : : ماذا أفاد عطف قولھ 1س
. لما قبلھا نتیجة " لم تعجز " بعد "لم تھن "جـ أفاد العطف : التأكید على قوتھا وتجددھا وتطورھا المستمر ، و

وسر  ، دویةكنایة عن ریادة اللغة العربیة وسبقھا وبقائھا وشھرتھا الم : (حتى غدت مضرب مثل اللغات المعاصرة
  . الكنایة : اإلتیان بالمعنى مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم جمال

ھنھم حیث صور الشاعر ضعف العرب وو ، استعارة مكنیة : (ولكن ضعف العرب ووھنھم عاقا نمو اللغة وتطورھا
 ً  . أمام نمو وتطور اللغة العربیة بأشخاص تقف عائقا

توقف عن النمو یحیث صور الشاعر اللغة بكائن حي أو بنبات  ، استعارة مكنیة : (ضعف العرب ووھنھم عاقا نمو اللغة 
. ، وسر جمال الصورة : التجسیم ، وتوحي الصورة باألثر السیئ لضعف وخمول المجتمع والترعرع

. ؛ للتأكید إطناب بالترادف : (وھنھم -ضعف  

 :التعلیق

 : ما الفن النثري للنص ؟ 1س
؛ حیث یتناول  دبياأل ، وھو أحد فنون النثر في العصر الحدیث ، ویمثل النص نموذجاً للمقال المقال جـ : النص من فن

 . لھویةاموضوعاً أدبیاً عن اللغة العربیة ، انطالقاً من إیمان الكاتب بأن الحفاظ على اللغة حفاظ على 
  األسلوبیة للكاتب ؟ : ما الخصائص 2س
  : یتسم أسلوب الكاتب : جـ
. عمق المعاني -2         . دقة األلفاظ وسھولتھا -1
 . استخدام لغة الحوار -4   . وضوح الفكر وترابطھا -3
. بالغیةاستخدام الصور ال -6       . ات البدیعیةقلة المحسن -5

 ؟ شخصیة الكاتب ما مالمح : 3س
. علیھا تقدیر اللغة العربیة والغیرة -القدرة على اإلقناع بالدلیل والبرھان  -جـ : الدقة في التفكیر 

 لت تواجھھا اللغة العربیة ؟: ما التحدیات الشرسة التي واجھتھا ومازا 4س
 : التحدیات الشرسة التي واجھتھا ومازالت تواجھھا اللغة العربیة منھا : جـ
 . استخدام العامیة بدالً من الفصحى -1
. الھجوم على الحروف العربیة بترك الكتابة بھا والدعوة إلى استعمال الحروف الالتینیة -2
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 . بة والنطقالدعوة إلى إسقاط اإلعراب في الكتا -3
 . إغراق العربیة في سیل من األلفاظ األجنبیة -4
. محاولة تھمیش اللغة العربیة في الدراسة بمختلف مراحلھا -5

 لغتنا اللغة العربیة ؟ : لماذا یتحتم علینا الدفاع عن 5س
 اھوسیكون مصیر ،خرین جـ : ألن األمة التي تھمل لغتھا أمة تحتقر نفسھا ، وتفرض على نفسھا التبعیة الثقافیة لآل

 . ذوبان شخصیتھا التي تمیزھا عنھم

 كیف نطور اللغة العربیة ؟  : 6س
یر عن ولى للتعبتھ األجـ : نطور اللغة العربیة عندما نجعل اللغة روح المجتمع ، ووعاء ثقافتھ وعلومھ الرئیسي ، وأدا

. من األمم غیرھا قت التنمیة والتقدم الحضاري بلغةفكره وحضارتھ ، فمن المعروف أن التاریخ لم یسجل قط أن أمة حق
   . اللغة) . وضح ذلك -المجتمع  -س : أوجد الكاتب عالقة تأثیر وتأثر بین مكونات ثالثة (العلم  

مت كلما تقد لمجتمعاجـ : بالفعل فكلما تقدم المجتمع واستقرت مفاھیم الحضارة فیھ ، وارتقى العلم والثقافة في ھذا 
 الغتناء ،ع والغة وجادت قرائح أبنائھا في كل مناحي المعرفة فلغتنا العربیة ما زالت قادرة على التوسُّ وسمت ال

 .  واستیعاب المصطلحات والتعابیر العلمیة الجدیدة

 قالوا عن اللغة العربیة
 قال المستشرق المجري عبد الكریم جرمانوس :

یض ما حدث بة على نقلمتعاققى على روعتھا وخلودھا فلم تنل منھا األجیال ا" إّن في اإلسالم سنداً ھاّماً للغة العربیة أب
  للغات القدیمة المماثلة ، كالالتینیة حیث انزوت تماماً بین جدران المعابد.

ي ثر عمیق فألكریم اولقد كان لإلسالم قوة تحویل جارفة أثرت في الشعوب التي اعتنقتھ حدیثاً ، وكان ألسلوب القرآن 
 نماًء.وذه الشعوب فاقتبست آالفاً من الكلمات العربیة ازدانت بھا لغاتھا األصلیة فازدادت قوةً خیال ھ

ن یفھم أ یستطیع ثالً الموالعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربیة ھو مرونتھا التي ال تُبارى ، فاأللماني المعاصر 
تھم التي م آداب لغعون فھألف سنة ، بینما العرب المحدثون یستطی كلمةً واحدةً من اللھجة التي كان یتحدث بھا أجداده منذ

 كتبت في الجاھلیة قبل اإلسالم".

 وقال "كارلونلینو":
 "اللغةُ العربیة تفوُق سائَر اللغاِت رونقًا وغنًى، ویَعِجز اللساُن عن وصِف محاسنھا".

 وقال "فان دیك" (األمریكي):
 یثح والثاني: من اًزا، وھذا االمتیاُز من وجھین؛ األول: من حیث ثروة معجِمھا،"العربیةُ أكثر لغاِت األرض امتی

 استیعابھا آدابھا".

 وقال "فیال سبازا":
في حین  ي أصولھا،عبیر ف"اللغةُ العربیة من أغنى لغاِت العالم، بل ھي أرقى من لغاِت أوروبا؛ لتضمنھا كلَّ أدواِت الت

لغاِت لتأخذَ مم تلك الراِلُج یطالیة وسواھا قد تحدرت من لغاٍت میتة، وال تزال حتى اآلن تعأنَّ الفرنسیةَ واإلنجلیزیة واإل
 من دمائِھا ما تحتاُج إلیھ.

 قال المستشرق األلماني أوجست فیشر :
جتھ إلى تنسیِق " وإذا استثنینا الصین فال یوجدُ شعٌب آخُر یحّق لھ الفَخاُر بوفرةِ كتِب علوِم لغتِھ ، وبشعوِره المبكِر بحا

 أوغست فیشر) -مفرداتھا ، بَحْسِب أصوٍل وقواعدَ غیَر العرب". ( مقدمة المعجم اللغوي التاریخي 

 وقال المستشرق الفرنسي رینان :
" من أغرب الُمْدِھشات أن تنبَت تلك اللغةُ القومیّةُ وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أّمٍة من الُرّحل ، تلك 

التي فاقت أخواتھا بكثرةِ مفرداتھا ودقِّة معانیھا وحسِن نظاِم مبانیھا ، ولم یُعرف لھا في كّل أطوار حیاتھا طفولةٌ اللغة 
وال شیخوخةٌ ، وال نكاد نعلم من شأنھا إالّ فتوحاتھا وانتصاراتھا التي ال تُبارى ، وال نعرف شبیھاً بھذه اللغة التي 
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 ج وبقیت حافظةً لكیانھا من كّل شائبة " .ظھرت للباحثین كاملةً من غیر تدرّ 

 وقال المستشرق األلماني كارل بروكلمان :
ً المسلمو" بلغت العربیة بفضل القرآن من االتساع مدًى ال تكاد تعرفھ أيُّ لغٍة أخرى من لغات الدنیا ،  مؤمنون  ون جمیعا

 ... " . بأن العربیة وحدھا اللساُن الذي أُِحّل لھم أن یستعملوه في صالتھم

 وقال د. جورج سارتون :
اتھ ، وأن عانیھ ولغقائق م" وھَب هللاُ اللغة العربیة مرونةً جعلتھا قادرةً على أن تدّون الوحي أحسن تدوین ... بجمیع د

 تعبّر عنھ بعباراٍت علیھا طالوة وفیھا متانة " .

 وقال المستشرق األلماني فرنباغ :
اختالفنا  عدّ ، وإنیھم الالم فحسب ، بل إن الذین نبغوا في التألیف بھا ال یكاد یأتي عل" لیست لغة العرب أغنى لغات الع

ءه إالّ ن ما ورا یتبیّ عنھم في الزمان والسجایا واألخالق أقام بیننا نحن الغرباء عن العربیة وبین ما ألفوه حجاباً ال
 بصعوبة" .

 وقال األستاذ میلیھ :
جھود رغم من العلى الوعن أرض دخلتھا لتأثیرھا الناشئ من كونھا لغة دین ولغة مدنیة ،  " إن اللغة العربیة لم تتراجع

ة ، النصرانی م إلىالتي بذلھا المبشرون ، ولمكانة الحضارة التي جاءت بھا الشعوب النصرانیة لم یخرج أحد من اإلسال
ًء افقد صارت وع ،لكبرى اى اللغة الالتینیة األم ولم تبق لغة أوربیة واحدة لم یصلھا شيء من اللسان العربي المبین ، حت

 لنقل المفردات العربیة إلى بناتھا ".

 وقال الفرنسي جاك بیرك :
فصحى سیكیة الة الكال" إن أقوى القوى التي قاومت االستعمار الفرنسي في المغرب ھي اللغة العربیة ، بل اللغة العربی

 ،لجزائریة اصالة في فرنسا ، إن الكالسیكیة العربیة ھي التي بلورت األ بالذات ، فھي التي حالت دون ذوبان المغرب
 وقد كانت ھذه الكالسیكیة العربیة عامالً قویاً في بقاء الشعوب العربیة " .

 وقال ولیم ورك :
 ( إن للعربیة لیناً ومرونةً یمكنانھا من التكیف وفقاً لمقتضیات العصر).

 قال الفرنسي ولیم مرسیھ : -
ماق النفس لغة في أعك الالعبارة العربیة كالعود ، إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لدیك جمیع األوتار وخفقت ، ثم تَُحرَّ  (

 من وراء حدود المعنى المباشر َمْوكباً من العواطف والصور ) .

(- / 1946) وق جویدةلفار    
  :التعریف بالشاعر

فاروق جویدة شاعر مصري معاصر ، ولد في محافظة كفر الشیخ وعاش طفولتھ في محافظة البحیرة ، تخرج في كلیة 
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اآلداب ، ھو من األصوات الشعریة الصادقة والممیزة في حركة الشعر العربي المعاصر ، لھ كثیر من الدواوین الشعریة 
 . "الوزیر العاشق" ،   "فعینك عنواني " : لشعریة مثلوالمسرحیات ا

  :تمھید
ال ینكر فضل وطنھ إال جاحد نزع حبھ من قلبھ ، و ال یرسخ ھذا الحب إال في قلب مؤمن بقیمة الوطن الذي نشأ على أرضھ 

مالھ ویھنئوا بخیراتھ ففیھ الغربة أن یعودوا إلیھ ، كي یسعدوا بج (فضلوا) ، وھا ھو الشاعر یناشد شباب مصر الذین آثروا
. م1997نشرت سنة  " عودوا إلى مصر " مصدر الخیر العمیم .. قصیدة

 : ما العاطفة المسیطرة على الشاعر في النص ؟ 1س
 . جـ : عاطفة حب الوطن

 یُْدمینا منذ ارتحــلتْم وحزُن النْھر             عـودُوا إلى ِمْصَر ماُء النیل یكفینا 
 دٍّ أمانـیناوفـعَـانَق الدَّْھـُر في                      لذي عْشـناه أغــنیةأین الزماُن ا

 طـِّینـَاأم أصبَح الُحلُم أكفاناً تغـ               ھْل ھانِت األرُض أم ھانْت عزائمنَا

 :اللغویات 
س��افرتم ، انتقل��تم ،  :ارتحل��تمْ  - حت��اج إلی��ھیعوزن��ا ، ینقص��نا ، ن × یغنین��ا  :یكفین��ا - می��اه ، أم��واه ، مادتھ��ا : م و ه ج : م�اءُ 

 -أي یؤلمن�ا ، یجرحن�ا  :یُ�ْدمینا - األَْنُھ�ر ، النُھ�ر  ج األنھ�ار ، األنُھ�ر، النھ�ر ، والنھ�ار ج : النْھ�ر - اس�تقررتم × ھ�اجرتم
وی�ل ، العص�ر ، ال�زمن الط  :الدھ�ـرُ  - ض�م  :ع�انقَ  -أغ�انٍ  ج أغ�رودة  :أغنی�ة - أزمن�ة ج الوق�ت ط�ال أو قص�ر  :الزم�انُ  

 ذلت ، ضعفت  :ھانتِ  - بغیتنا ، أربنا  :وھي أمنیتنا م : أمانینا - كره ، بغض × ُحب ، مودة  :ودٍّ  - أدھر ، دھور ج الردح
 -الیقظ�ة  × أح�الم ج المنام ، ما یُرى في النوم من رؤیا ، م�ا بع�د ع�ن الواق�ع  :الُحلمُ  - عزیمة : إرادة ، قوة م : عزائمنـَا- 
 تكشفنا × تخفینا ، تسترنا  :تغطـِّینـَا - َكفَن م ثیاب یلف فیھا المیت  :ـًاأكفان 

 :فروق لغویة
 ؟ والِحلم الُحلم ما الفرق بین : 1س
: الفرق : جـ
 . ھو : ما یراه النائم في نومھ الُحلم*
 سماء هللاسم من أ وة ، والحلیمھو : األناة وضبط النفس والتعقل والتأني عند الغضب أو المكروه مع قدرة وق الِحْلم*

. إن هللا غفور حلیم) الحسنى

 :الشـرح

تكف�ي  یرات�ھ الت�يبدأ الشاعر قصیدتھ بمطالبة الشباب بالعودة إلى أحضان مصر الحانیة ، حیث نھر النیل بمائھا الع�ذب وبخ
نھ�ل ذا النھ�ر نان�اً جم�یالً ف�ي رح�اب ھ�المصریین ، فمنذ أن ارتحل ھؤالء الشباب وحزن النھر یدمي القلوب ، فقد عش�نا زم

 . من خیراتھ
ث��م یتس��اءل الش��اعر ع��ن الس��بب ف��ي ھج��رة الش��باب ع��ن مص��ر . أھ��و ض��عف ح��بھم لمص��ر ؟ أم ض��عف مص��ر ؟ أم ض��عف 

 . أن یولد  اإلیمان بمكانة الوطن في النفوس ؟ أم أن الحلم الذي كنا نسعى إلى تحقیقھ قد مات قبل

 ر ؟ وإالَم ی�������دعوھم ف�������ي ھ�������ذه األبی�������ات ؟ وم�������ا ھدف�������ھ م�������ن دعوت�������ھ ؟: م�������ن ال�������ذي یخ�������اطبھم الش�������اع 1س
 .أبن�����اء مص�����ر المھ�����اجرین ال�����ذین طبق�����وا ش�����عار الم�����ال وط�����ن والفق�����ر غرب�����ة الش�����اعر یخاط�����ب : ج�����ـ

  . إل����ى أن یرجع����وا إل����ى وط����نھم مص����ر ، وأن یعمل����وا عل����ى اس����تخراج م����ا فیھ����ا م����ن كن����وز وخی����رات ی����دعوھم -
ن مص�اف وجعلھ�ابی مص�ر وتق�دمھا ، واالس�تفادة بخب�رات أبنائھ�ا ف�ي النھ�وض بھ�ا الس�عي إل�ى رفع�ة : من دعوتھ وھدفھ -

  .وذلك بالعمل المخلص الجاد الدول المتقدمة

 :التذوق
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على  رة ؛ للتأكیدالحث والنصح ، وكرره الشاعر بعد ذلك أكثر من م أسلوب إنشائي / أمر ، غرضھ : : (عوُدوا إلى مْصر
 . ھا من النفع لھم ولوطنھملما فی لمصر ضرورة العودة

 
مصحوباً بالدلیل علیھ في  الكنایة : اإلتیان بالمعنى وسر جمال ، كنایة عن عدم االحتیاج إلى اآلخرین : (ماُء النیل یكفینا

 . إیجاز وتجسیم
 

 . (رحلوا) تعبیر یدل على العزم الشدید على عدم العودة ، لذلك ھي أجمل من : (ارتحلتم
  

یص ، وتوحي ، وسر جمال الصورة : التشخ حیث صور النھر بإنسان یحزن ، استعارة مكنیة : (ْدمیناحزُن النْھر یُ 
 . الصورة بحالتھ السیئة وغضبھ الشدید من الشباب المصري الذي تخلى عن وطنھ وھاجر من مصر

 
  ذا ؟؟ ولما [یحزننا حزُن النْھر - یُْدمینا حزُن النْھر] : أقوى في أداء المعنى أیھما : 1س
 . أقوى ؛ ألنھا تدل على األسى وشدة األلم النفسي وقسوة المعاناة یُْدمینا حزُن النْھر : جـ
 [أجب بنفسك]     ؟ ولماذا ؟ [أدمانا حزُن النْھر - یُْدمینا حزُن النْھر] : أقوى في أداء المعنى أیھما : 2س

 
 . التحّسر غرضھ : أسلوب إنشائي / استفھام ، : (أین الزماُن الذي عْشناه أغنیة

 
 

توحي ووسر جمال الصورة : التوضیح ،  تشبیھ ، حیث صور الزمان باألغنیة ، : (الزماُن الذي عْشناه أغنیة
 . بالسعادة والفرحة في ماضینا الصورة

 ؟ (أغنیة - عشناه): بَم یوحي التعبیر بـ 3س
لماضي كان جمیالً یوحي بأن ا (أغنیة)، والتعبیر بـبثبوت وتحقق سعادتنا في ظل الماضي  (عشناه)جـ : یوحي التعبیر بـ

 . وملیئاً باألفراح التي تسعدنا
 

ل الصورة : ، وسر جما بشخصین یتعانقان واألماني الدھر حیث صور ، استعارة مكنیة : (فعانَق الدھُر .. أمانینا
ً بكثرةأحالمنا قدیم جمعاً ؛ لتوحي (أمانینا) التشخیص ، وتوحي الصورة بتحقق األحالم ، وجاءت كلمة  . ا

 
یفید التخصیص  (مانیناأ) على المفعول بھ (في ودٍّ ) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (فعانَق الدھُر في وّدٍ أمانینا

 .  والتوكید
 

 .  توحیان بالحمیمیة والترحیب الشدید : (ودٍّ  -فعانَق 
 
 

لصورة : ، وسر جمال ا بإنسان یھون ویذل (أرض الوطن) حیث صور األرض ، استعارة مكنیة : (ھْل ھانِت األرضُ 
 . التشخیص

 
 . استفھام إلظھار الدھشة والحزن : (؟ ھْل ھانِت األرضُ 

 
لتشخیص ، وھي ا، وسر جمال الصورة :  حیث صور العزائم بإنسان یھون ویذل ، استعارة مكنیة : (أم ھانْت عزائمنا .

 . صورة توحي بالضعف والتخاذل
 

یناأصبَح الح ة بالنھایة وتوحي الصور وسر جمال الصورة : التجسیم ، تشبیھ ، حیث صور الحلم بالكفن ، : (لُم أكفاناً تغّطِ
 . البائسة والیأس الشدید والحزن ، وفیھا إنذار بالموت

 
: 
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  اـیُر النیل یغـنینـال شــْيَء وهللا غ                       یا عاشـَق األْرض كیَف النیل تھُجـرهُ؟
 یھ .. یُْعـطـینافالنـیُل أولى بنا نعـط                     ِمْصَر غوُصوا في شواطئَھا عودوا إلى

 لماِء باإلیمـــان تْرویـناَوقطـْرة ُ ا                              فِكْسرة ُ الخـْبـز باإلخالص تشبعُنـا
 

 اللغویات
 

یفقرن�ا  × ، ینفعنا ، نستغني بھ یكفینا  :یغنینا - تتركھ : تھُجرهُ  - كاره  × عشاق ج محب ، ولھان ، مشتاق ، صب : عاشقَ  
 -قطع�ة  :كْس�رة - نھب�ھ ، نمنح�ھ : نعطی�ھ - وجدّواواجتھ�دوا ابحث�وا : والمقص�ود ، اغطس�وا : غوُصوا - نحتاج ، ، یعوزنا

 -قََط����َرات ج نقط����ة : قط����ـْرة - اتم����أل بطنن���� : تش����بعُنا - ،الوف����اء العم����ل ف����ي التف����اني : اإلخ����الص - الع����یش : الخْب����ز 
 .تسقینا : تْروینا - الكفر × التصدیق : اإلیمان 

  :فروق لغویة
 َضْربًا أَْو َشتًْما . أي بالََغ في ذلك أَْشبَعَھُ  - 1
 . فُالٌن . أي اْمتَألَ من الطعام َشبِعَ  - 2
 . ِمن األمِر . أي ملھ وسئمھ َشبِعَ  - 3

  
  :الشـرح

مصر الجمیلة بطبیعتھا الساحرة . لماذا تھجرون النیل العذب ؟ مصدر غنى مصر ورخائھا .. النیل یا من تعشقون أرض 
الذي حمانا على مر الزمان من شرور الجفاف في السنوات العجاف ، وھو أولى بالعطاء وأولى باألخذ منا ، فقطعة الخبز 

 تروینا -بإیمان راسخ بعظمة ھذه النعمة  -ماء النیل التي نحصل علیھا بإخالص تشبعنا ، وقطرات الماء التي نشربھا من 
. 
 

   : ما الذي یستنكره الشاعر في األبیات السابقة ؟ 1س
رمال  ي مصرجـ : یستنكر ھجرة األبناء العاشقین لوطنھم مصر مع أن الخیر كل الخیر في نیلنا العظیم الذي شق ف

 . فینا بخیره العمیم عن السفر والترحالوالنیل سوف یك خضراء الصحراء الصفراء وحولھا إلى جنة
 

   . : للنیل حق وواجب علینا . وضح 2س
فھو شریان الحیاة في  أن نحافظ علیھ ؛ : والواجب ؛ ألنھ أولى بالعطاء وأولى باألخذ منا ، أن نعطیھ جھدنا : الحق : جـ

 . ھ خیر مصر والمصریینمصر ، وال نھدر ماءه فیما ال یفید ، وأن نستثمر كل قطرة ماء منھ فیما فی
 

  :التذوق
  

 . أسلوب إنشائي / نداء للتنبیھ والعتاب : (یا عاشَق األْرض
 

 . واالستنكار أسلوب إنشائي / استفھام للتعجب : (؟كیَف النیل تھُجرهُ 
 

 . حیث صور النیل بوطن أو مسكن یھجر ، استعارة مكنیة  : (النیل تھُجرهُ؟
 

على عطاء النیل  لتأكیدیفید التخصیص وا ( غیرُ ) واالستثناء (ال) بالنفي قصر أسلوب : (نیناال شيَء وهللا غیُر النیل یغ
، واستخدام الفعل  ناء مصرعلى أب فیھ تأكید شدید على ذلك العطاء المتدفق منذ آالف السنین (وهللا)الغامر ، كما أن القسم بـ

 . یفید التجدد واالستمرار (یغنینا) المضارع
 

 . الحث والنصح أسلوب إنشائي / أمر ، غرضھ :  : (مْصرَ عودوا إلى 
 
 

 . الحث والنصح أسلوب إنشائي / أمر ، غرضھ :  : (غوُصوا في شواطئَھا
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الكنایة :  وسر جمال ، كنایة عن كثرة الخیرات التي تمتلئ بھا مصر ، وضرورة بذل الجھد : (غوُصوا في شواطئَھا
 . لیھ في إیجاز وتجسیماإلتیان بالمعنى مصحوباً بالدلیل ع

 
ویمنحنا الحیاة مصداقاً  حیث صور النیل بإنسان نعطیھ فیجود بمائھ ، استعارة مكنیة : (فالنیُل أولى بنا نعطیھ . یُْعطینا

الصورة : التشخیص ، وسر جمال  ، (30ء من اآلیة األنبیا) (أَفََال یُْؤِمنُونَ  اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ  ِمنَ  َوَجعَْلنَا) : لقول هللا تعالى
 . لما قبلھا وتعلیل وتوحي الصورة بكرم النیل الغامر ،

 
 . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : (یُْعطینا -نعطیھ 

 
لمعنى نایة : اإلتیان باالك وسر جمال والمحبة ، كنایة عن القناعة والرضا بالقلیل : (فكْسرة ُ الخـْبـز باإلخالص تشبعُنا

  . مصحوباً بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم
 

یفید  (تشبعُنا) على الخبر (باإلخالص) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (تشبعُنا باإلخالص فكْسرة ُ الخـْبـز
 .  التخصیص والتوكید

 
 . ء بھواالرتقا یوحي بأھمیتھ في نھضة وتقدم أي وطن (اإلخالص)التعبیر بـ : (تشبعُنا باإلخالص

 
 . مراعاة النظیر تثیر الذھن وتحركھ / بدیعي محسن : (تشبعُنا - فكْسرة الخـْبـز

  
تیان بالمعنى مصحوباً بالدلیل الكنایة : اإل وسر جمال ، كنایة عن القناعة والرضا بالقلیل : (تْروینا باإلیمان َوقطـْرة الماءِ 

 .علیھ في إیجاز
  

على تحقیق النجاح  یوحي بأھمیة الجانب الروحي في مواصلة الكفاح واإلصرار (إلیمانا)التعبیر بـ : (تْروینا باإلیمان
  . وفي بث القوة في النفوس

 
 [أجب بنفسك]    الماء تروینا) ؟ ولماذا ؟ شربة) الماء تروینا) أم قطرة) : أیھما أدق 1س

  
 . وتحركھ مراعاة النظیر تثیر الذھن / بدیعي محسن : (تْروینا - َوقطـْرة الماءِ 

  
یفید التخصیص  (تْروینا) على الخبر (باإلیمان) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (تْروینا باإلیمان َوقطـْرة ُ الماءِ 

 .  والتوكید
  

ً  قسیمحسن ت / بدیعي محسن : (تْروینا باإلیمان تشبعُنا .. َوقطـْرةُ الماءِ  باإلخالص فكْسرةُ الخـْبـز  یعطي جرساً موسیقیا
 . یطرب األذن ویثیر االنتباه

 
 

َرهُ   ْدل .. یكفینـَاإْن نقتِسْم خـُبزهُ بالع             ُعودُوا إلى النِّیل ُعودُوا كْي نطّھِ
   یالقینـاَمْھَما َھَجرناهٌ في شـْوقٍ              ُعودوا إلى ِمْصَر َصْدُر األّمِ یعرفُنا

 
  

 اللغویات
ـَرهُ :   -    :العْدل - مخبزة العیش  :خـُبزهُ  - نوّزع ، نجّزئ ، نحّصص  :نقتِسمْ  - نفسده ، ندنسھ × ظفھننقیھ ، نن  :نطّھِ

  .بلنا ، یستقبلنایقا :یالقینـا - أشواق ج حنین ، لھفة ، رغبة ، شغف  :شْوقٍ  - الظلم ، الجور ، الَحْیف × اإلنصاف
 

  :الشـرح
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فمصر كصدر  كي تطھروه ؛ فالخیر الذي تنتجھ أرضنا یكفینا ،فیا شباب مصر حافظوا على نیلكم وعیشوا في أحضانھ 
 . بناءھا بعد طولقى األم أما تلكاألم ، حناناً وحباً ألبنائھا ، فھما ابتعدوا عنھا ، فإنھا تشتاق إلیھم ، وتلقاھم في ود وحب ، 

  لماذا طلب الشاعر من الشباب أن یعودوا إلى مصر ؟ : 1س
ره ا یمنع خیمن كل لیعیشوا في أحضان النیل لیعیشوا على خیره الفیاض ، وأیضاً لیطھروه م جـ : طلب منھم أن یعودوا ؛

ا عن یغنینأن یفیض على ربوع الوطن ، ویقیموا المشاریع على ضفافھ فنقتسم خیره بالعدل فیكفي كل أبناء مصر و
 . ملھفة شدیدة وشوق عظی االحتیاج لآلخرین ، وعندما یعودون سیجدون مصر تفتح ذراعیھا ؛ لتستقبلھم في

 
  :التذوق

 
 

ـَرهُ  َرهُ ) القةالحث والنصح ، وع أسلوب إنشائي / أمر ، غرضھ : : (ُعوُدوا إلى النـِّیل ُعوُدوا كْي نطّھِ ھا بما قبل (كْي نطّھِ
 . تعلیل

 
یة : اإلتیان بالمعنى مصحوباً كناال وسر جمال ، كنایة عن المساواة والعدالة التامة : (إْن نقتِسْم خـُبزهُ بالعْدل.. یكفینـَا
 . بالدلیل علیھ في إیجاز وتجسیم

 
اقتسام الخبز ) الشرط إن تحقق (یكفینا) أسلوب شرط للتأكید على حدوث الجواب : (إْن نقتِسْم خـُبزهُ بالعْدل.. یكفینـَا

 . نتیجة لما قبلھا : ویكفینا ، (بالعدل
 

 . الحث والنصح ، غرضھ :أسلوب إنشائي / أمر  : (ُعودوا إلى ِمْصرَ 
 : ما داللة تكرار األمر " عودوا " ؟ 1س

 . ؛ للتأكید على ضرورة العودة لمصر للعمل على رفعة شأنھا (ُعودُوا) جـ : تكرار
 

ي الصورة بالحنان ، وسر جمال الصورة : التشخیص ، وتوح حیث صور مصر بأم ، استعارة مكنیة : (َصْدُر األّمِ یعرفُنا
 . الحمایة الدائمةوالرعایة و

 
 . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي  : (یالقینا -َھَجرناهٌ 

یعرفنا  -ا یكفین -تْروینا  -نا تشبعُ  -یُْعطینا  -نعطیھ  -یغنینا  -یُْدمینا  -یكفینا  " المضارعة استخدام األفعال : اختر : 2س
 . [فسكأجب بن]     . (ةتقریر الفكر -استدراك الخطأ  -التجدد واالستمرار  -تخصیص أفاد : (التوكید وال      " یالقینا -
 

 . [أجب بنفسك]       . إكثار الشاعر من أسالیب القصر : علل : 3س
  :التعلیق

  : ما الغرض الشعري للنص ؟ 1س
 . النص من الشعر الوطني : جـ
 الحدیث بعد زوال االستعمار ؟: ما الذي عني واھتم بھ الشعر الوطني في العصر  2س

 . لوطناجـ : عني واھتم بتمجید البطوالت موضحاً قیمة الحریة والعدل والمساواة والعمل والبناء من أجل 
  ؟ عالَم حرص الشاعر في ھذه األبیات : 3س

 . اجـ : حرص على بیان أن الوطن والنیل نعمتان یجب المحافظة علیھما وبذل الغالي والنفیس من أجلھم
 

  ؟ ما سمات أسلوب الشاعر : 4س
  : یتسم أسلوب الشاعر : جـ
 . دقة األلفاظ وسھولتھا ووضوحھا  -1
 . جمال األسلوب -2
 .  ترابط الفكر -3
 . تنوع األسالیب بین الخبریة واإلنشائیة -4
 . روعة الصور الخیالیة -5
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صیاغة , ظ وجودة الحدة فضالً عن حسن انتقاء األلفاتعتمد الموسیقى في النص على الوزن والقافیة المو  :الموسیقى* 

 . وترابط الفكر ودقة تسلسلھا
 واإلنشائیة مثل : األمر في (والفخر والتقریر الوصف تنوعت أسالیب الشاعر بین الخبریة (وغرضھا  :األسالیب* 

أین الزمان الذي عشناه  " فيوغرضھ الحث والنصح , وتكرار ھذا األسلوب للتأكید . واالستفھام  " مصر إلى عودوا "
 . ؟ " یفید التحسر أغنیة

 یحزن , ولكن إعطاء تجد أنھ تعبیر غیر حقیقي فالنھر ال  "وحزن النھر یدمینا " : تأمل التعبیر  :والتصویر الخیال* 
یر وء التصھذه الصفة لیدلل أو یوحى بحالتھ السیئة وغضبھ الشدید من الشباب الذین ھاجروا من مصر . وقد جا

ً  أصبح أم " : استعاریاً , حیث صور النھر بإنسان یحزن , وكذلك قولھ یھ , صور فیھ الحلم تشب " الحلم أكفاناً تغطینا
 . الشیطاني كأنھ كفن , وھذا إنذار بالموت وإیحاء بالنھایة البائسة

  
 : ما مالمح شخصیة الشاعر التي تظھر من خالل النص ؟ 5س

كثر أمن  -یة لھ براعة متمیزة في التعبیر عن المعاني الوطن -وأھمیة نھر النیل  مؤمن بعظمة مصر -جـ : وطني 
 . الشعراء وطنیة وكتابة عن مصر في عصرنا الحاضر

 
 
 
 
 

  :التعریف بالكاتب
م في اإلسكندریة ألب كان یعمل في سلك القضاء وأم تركیة ، وقضى بدایات حیاتھ في مدیریة 1898ولد توفیق الحكیم 

حیث تلقى تعلیمھ في مدرسة دمنھور االبتدائیة ، ثم سافر إلى القاھرة لیلتحق بالمدرسة الثانویة . ثم تخرج في  ةالبحیر
الحقوق ، وسافر إلى باریس لدراسة القانون ، ثم انصرف عن دراسة القانون واتجھ إلى األدب المسرحي والقصصي ، 

ویعد الحكیم رائد المسرح  . " عودة الروح " مصري في روایةودراسة المسرح الفرنسي ، وحاول تصویر كفاح الشعب ال
 : ولھ كتب ساخرة مثل (.... - یومیات نائب في األریاف -شھر زاد  ) العربي والمصري ولھ روایات كثیرة مترجمة

 . م1987ومنھ ھذا النص) توفي توفیق الحكیم بالقاھرة عام  عصا الحكیم -الحكیم  حمار)

  :تمھید
بما یبثھ في عقولھم  یستطیع أن یشكل عقل األمة (الحكیم ، جید الرأي) والمفكر الحصیف (الذكي الماھر) ألریبإن األدیب ا

نا یب . ولكنب لألدویغرسھ في نفوسھم من أفكار جادة ، وآراء بناءة یستطیع كل فرد أن یصنع رأیھ متأثراً بالرأي الصائ
ألدباء كرین ، وار المفر ، والكاتب في ھذا المقال الحواري یبین أھمیة دویجب أال نتبنى آراء اآلخرین دون تدبر وإعمال فك

ھي یا المجتمع ، والرأي العام ، ودعوة المواطنین إلى المشاركة بالرأي الخاص في قضا - خنق ولیس - خلق والفنانین في
 . دعوة یحتاج إلیھا الوطن اآلن أكثر من أي وقت مضى

  

  :    النص 
  :قالت العصا "

  ....ما رسالة األدیب في نظرك ؟ ... ألیست ھي في توجیھ الرأي العام ؟
  :قلت

ھ ی.. فإن التوجلعام .أعتقد أن أسمى رسالة لألدیب والمفكر والفنان لیست في توجیھ الرأي العام ، بل في خْلق الرأي ا
فكر ، أو كرة المانتصار بال شك لفمعناه الدفع والفرض والسیطرة بفكرة أو معنى أو مرمى على نفوسھم ... وفي ھذا 

  . " ...لرأي األدیب ، أو مرمى فنان

  : اللغویات
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  :أعتقد - شاد ، تسییرتحریك ، قیادة ، إر  :توجیھ - أي رأیك  :نظرك - الِعِصيّ  ج العود ، العكاز ، المنسأة  :العصا - 
تكوینھ ، إیجاده ،   :لعامخْلق الرأي ا - محاكاة ، تقلید ×ابتكار ، إیجاد  :خلق - أحقر × أرفع ، أعلى  :أسمى - أوقن × أظن

التحكم ،   :السیطرة - التخییر × اإللزام ، الوجوب ، اإلرغام  :الفرض - أي اإلرسال ، التحریك  :الدفع - تأسیسھ ، تشكیلھ
 مرامٍ  ج مقصد ، غرض  :مرمى  -النفوذ ، السطوة

 
  :فروق لغویة

  .ھلھ وتمرد علیھمأي خالف أ  "الطاعة عصا شق  -1
  .َصْلب ، عنیف أي  "العصا رجل شدید -2
  .أي وصل المكان المقصود ، أقام  "العصا ألقى المسافر -3
  .الجماعة " أي فرق كلمتھا عصا شق -4

 -وعود بالثوابمع تقدیم ال - العصا - ھي : سیاسة التلویح بالعقاب  "سیاسة العصا والجزرة" المقصود بـ :معلومة
ة ریقة قیادطوذلك لحث شخص أو جماعة ما على تنفیذ ما یطلب منھم واسم ھذه السیاسة أصالً مأخوذ عن  - ةالجزر

 . الحمیر ونحوھا من الدواب
  :الشـرح

 وجی�ھ لل�رأيتتخیل توفیق الحكیم عصاه تتحدث إلیھ وتستفسره عن المقصود برسالة األدیب والمفكر والفن�ان وت�رى أنھ�ا 
لن�اس ، لعام ل�دى اكن الحكیم یرى أن أسمى رسالة لألدیب والمفكر والفنان ال تكمن في توجیھ الرأي االعام والمجتمع ، ول

لن�اس اتأثیر عل�ى وإنما في خلق الرأي العام وبنائھ ؛ ألن التوجیھ یعني فرض الرأي والسیطرة على آراء اآلخرین . أي ال
أو  ة المفك�ر ،رة ، أو معنى ، أو ھدف ، وبھذا ننتصر لفك�رودفعھم إلى اتجاه معین وفرض رأي والتأثیر على عقولھم بفك

 .. لرأي األدیب ، أو مقصد فنان
 

 ؟ الرأي العام ؟ وما الذي یشكل ھذا : ما تعریف الرأي العام 1س
قت ة معینة في وھو ذلك التعبیر العلني والصریح الذي یعكس وجھة نظر أغلبیة الجماعة تجاه قضی العام الرأي : جـ

 ." ةمجموع أراء الناس الجمعي حول قضیة معین " : ھو أو . س حیاتھم بشكل مباشر أو غیر مباشرمعین تم
ثل : لمسموعة والمرئیة موسائل اإلعالم الجماھیري المقروءة وا -القیم والمیول  -الدین  : الذي یشكل ھذا الرأي العام -

 . جال الدینر - (النخبة) رجال الفكر والثقافة -الصحافة)  -(التلیفزیون 
 

 لك ؟رسالة األدیب والمفكر والفنان ؟ وما رأي الكاتب في ذ تجاه (العصا) : ما الذي یعتقده البعض 2س
 . للرأي العام والمجتمع توجیھ جـ : یعتقدون أن ھذه الرسالة ھي

یس كرجل السیاسة ل ، فھو خْلق وتكوین وإیجاد الرأي العام ھي لألدیب والمفكر والفنان یرى الكاتب أن أسمى رسالة -
   . الذي یرید فرض رأیھ

 
 [أجب بنفسك]     والمفكر والفنان كما یرى الكاتب ؟ لألدیب : ما أسمى وأعظم رسالة 3س
 : كیف یكون المفكرون واألدباء والفنانون رجال فكر مؤثر ؟ 4س

لمجتمع وتربیتھ اوتأسیس وتكوین عندما یساھمون في تشكیل  مؤثر فكر رجال جـ : یكون المفكرون واألدباء والفنانون
 . التربیة السلیمة

 
 ؟ " توجیھ الرأي العام " : ما المقصود بقول الكاتب 5س
معینوفرض رأي  اتجاه فرض الرأي والسیطرة على آراء اآلخرین . أي التأثیر على الناس ودفعھم إلى : المقصود : جـ

 . والتأثیر على عقولھم بفكرة ، أو معنى ، أو ھدف
 

  :ذوقالت
  

 . لتشخیصا، وسر جمال الصورة :  حیث صور الشاعر العصا بإنسان یتحدث إلیھ ، استعارة مكنیة : (قالت العصا
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 . راك دور األدیباالستفھام لإلثارة والتشویق لجذب االنتباه ولتھیئة المتلقي إلد : (ما رسالة األدیب في نظرك ؟
  

 . تعبیر یدل على اعتزاز الكاتب برأیھ : (قلت
 

 . التقریر أسلوب إنشائي / استفھام ، غرضھ :  : (؟ ألیست ھي في توجیھ الرأي العام
 

بإنسان  ب والفنانرسالة األدی حیث صور الشاعر ، استعارة مكنیة : (؟ توجیھ الرأي العام  رسالة األدیب والفنان ..
كوین وتشكیل وأھمیة ھذه الرسالة في ت، وسر جمال الصورة : التشخیص ، وتوحي بخطورة  یوجھ ویشكل الرأي العام

 . عقل األمة
 

  ؟ ولماذا ؟ [األدیب والفنان عمل - األدیب والفنان رسالة] : أقوى في أداء المعنى أیھما : 1س
، فكأن  یل عقل األمةوأھمیة ھذه الرسالة في تكوین وتشك ؛ ألنھا تدل على عظمة وسمو أقوى األدیب والفنان رسالة : جـ

 . والفنان واجب مقدس في الحیاة عمل األدیب
 

لھذه  لوغ منتھى الصفةیفید قمة العلو والرفعة وب (أسمى) استخدام اسم التفضیل : (أسمى رسالة لألدیب والمفكر والفنان
 . الرسالة

 
ال الصورة : ، وسر جم یخلق ویكون الرأي العام بكائن حي حیث صور الشاعر ، استعارة مكنیة : (خلق الرأي العام

 . لتجسیما
 

وفیھا  ، (نبإ) أسلوب مؤكد : (الدفع والفرض والسیطرة بفكرة أو معنى أو مرمى على نفوسھم معناه التوجیھ فإن
یث شبھ معنى ح،  تشبیھ وفي العبارة ، (التوجیھ) بعد اإلجمال (الدفع والفرض والسیطرة) إطناب عن طریق التفصیل

  . بالدفع والفرض والسیطرة التوجیھ
 

وتعدد مصادر  العطف للتنویع : (الدفع والفرض والسیطرة بفكرة أو معنى أو مرمى على نفوسھم معناه وجیھالت فإن
 . توجیھ الرأي العام

 
ي والسیطرة عن شدة التحكم في فرض الرأ كنایة : (الدفع والفرض والسیطرة بفكرة أو معنى أو مرمى على نفوسھم

یل علیھ في إیجاز الكنایة : اإلتیان بالمعنى مصحوباً بالدل وسر جمال ، على آراء اآلخرین والتأثیر الشدید علیھم
 . وتجسیم

  
 . نكرات للتعظیم : (.. (مقصد) لفكرة .. ، أو لرأي .. ، أو مرمى 

 [أجب بنفسك]     . اذكر من الفقرة السابقة ما یدل على ذلك . التوكید : اعتمد الكاتب في إقناعنا بفكرتھ على 2س
 

یدة وائف عدطا االنتصار الشخصي ھو في ذات الوقت خذالن آلراء عدد كبیر من الناس ، وفناء لشخصیة ولكن ھذ  "
نان كر أو الفو المفأ... ولكن األدیب   من البشر . مثل ھذا االنتصار على آراء الناس وقلوبھم مفھوم من رجل السیاسة

   "أیكرق فیك  یجب أن یلبسك رأیھ بل یجب أن یخلرجل تكوین وتربیة وخلق ... ال رجل سیطرة وانتصار ... فھو ال
 اللغویات

ن�وس بینم�ا   :مادتھ�ا أي جم�اھیر الش�عب ،  :الن�اس - نص�رة ، تأیی�د ، ت�دعیم × رف�ض  :والم�راد تخلّي ، تْرك ،  :خذالن- 
  :تك�وین - طائف�ة م ائلجماعات ، ثُل�ل ، فص�  :طوائف - بقاء ، دوام × زوال ، ھالك ، اندثار  :فناء - أنس  :مادتھا إنسان

  .شكلییكّون ، یؤسس ،   :یخْلق - یخیرك × أي یفرضھ علیك ، یلزمك بھ  :یلبسك رأیھ - تشكیل ، صیاغة ، إیجاد

  :الشـرح

ولكن ھذا االنتصار الشخصي ھو في الوقت نفسھ تخّلٍ عن نصرة آراء عدد كبیر من الناس ، وضیاع لشخصیة كثیر من  
 . البشر



 الثانوي الثاني لصفا                                                           البسملة في الغة العربیة                                                                            

 53 01091298819                                                                                                                                                 أمنیة وأحمد  

،  ن وتربیتھاإلنسا على آراء الناس معروف عند أھل السیاسة ، ولكن المفكر واألدیب والفنان یبحث في تكوینإن االنتصار 
 . نكمرأیك  ال عن سیطرة أو انتصار لفكرة ، فال ینبغي أن یخضعك لرأیھ ، وإنما یجب أن یبني فیك الرأي ، فینبع

   : متى تضیع شخصیة اإلنسان ؟ 1س
 . بشرمئات ال ان عندما نتخلى عن تأیید وتدعیم رأیھ في ھذه الحالة تذوب شخصیتھ وتفنى بینتضیع شخصیة اإلنس : جـ

 نسان ؟من ناحیة في تكوین الرأي العام لإل والفنان والمفكر واألدیب من ناحیة السیاسي : ما الفرق بین 2س
 . ینتصر لھاولرأیھ ویسیطر بفكرتھ یرید أن ینتصر برأیھ على آراء الناس ، یحاول أن یخضع الناس  : السیاسي : جـ
أیك منك بحریة دون رفیبحث في تكوین اإلنسان وتربیتھ ، ویبني فیك الرأي ، فینبع  : الفنان أو المفكر أو األدیب أما -

 . خضوع أو سیطرة

   ؟ أي أمة لتكوین الرأي العام لإلنسان في والفنان المفكر واألدیب لماذا اختار الكاتب : 3س
 . نوایاھم ا خلصتان أھمیتھم الشدیدة فھم المسئولون عن تشكیل عقل ووجدان أي أمة وتوجیھھا التوجیھ الحق إذجـ : لبی

  :التذوق
 . لالستدراك ؛ منعاً للفھم الخاطئ (لكن)التعبیر بـ : (لكن ھذا االنتصار

 
  . طباق یبرز المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد / محسن بدیعي : (خذالن - االنتصار

 
 . لالستدراك ؛ منعاً للفھم الخاطئ (لكن)التعبیر بـ : (لكن ھذا االنتصار

 
فكرة المفكر ،  ورحیث ص استعارة مكنیة، : (وفي ھذا انتصار بال شك لفكرة المفكر ، أو لرأي األدیب ، أو مرمى فنان

    . ، وسر جمال الصورة : التشخیص بشخص یُنتصر لھ أو رأي األدیب ، أو مرمى فنان
 

ص یُتخلى عنھا استعارة لآلراء بأشخا : (البشر ذالن آلراء عدد كبیر من الناس ، وفناء لشخصیة طوائف عدیدة منخ
 . ، وسر جمال الصورة : التشخیص وتخذل

 
عطي جرساً ی محسن بدیعي / ازدواج : (خذالن آلراء عدد كبیر من الناس ، وفناء لشخصیة طوائف عدیدة من البشر

 . ألذنموسیقیاً محبباً ل
 

لسیطرة على جوانب العطف أفاد شدة التأثیر وا : (مثل ھذا االنتصار على آراء الناس وقلوبھم مفھوم من رجل السیاسة
 . اإلنسان العقلیة والوجدانیة واالستحواذ التام

 
ناس اء الآر حیث صور ، استعارة مكنیة : (مثل ھذا االنتصار على آراء الناس وقلوبھم مفھوم من رجل السیاسة

   . ، وسر جمال الصورة : التشخیص وقلوبھم بأعداء ینتصر علیھم
 
 

ي ضحة ففالسیطرة وا ،العطف أفاد تعدد مظاھر االستحواذ التام والتأثیر الكامل  : (االنتصار على آراء الناس وقلوبھم
  . للناس (قلوبھم) والوجداني (الناس آراء) التحكم العقلي

 
بشرط أن یتخلوا عن  ؛ فأدوارھم مؤثرة بشدة في حیاة األمم للتعظیم تعریف ھذه الكلمات : (الفنان -المفكر  -األدیب 
 . (الغرض مرض : التنسَ ) الغرض

 
ألدب والفكر والفن أدوار رجال ا تعدد وتنوع العطف أفاد : (لكن األدیب أو المفكر أو الفنان رجل تكوین وتربیة وخلق

 . بّدون ویمّھدون الطریق لألمة وینیرونھ لھمالھامة في حیاة أي أمة ؛ فھم الذین یع
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  . لكن أفادت االستدراك ؛ منعاً للفھم الخاطئ : (.. ولكن األدیب
 

  (ال العاطفة)بـ قصر أسلوب: (ولكن األدیب أو المفكر أو الفنان رجل تكوین وتربیة وخلق ... ال رجل سیطرة وانتصار
 . عن توجھ السیاسي المفكر أو الفنان األدیب أو على اختالف یفید التخصیص والتوكید

 
 كنایة عن : (ولكن األدیب أو المفكر أو الفنان رجل تكوین وتربیة وخلق ... ال رجل سیطرة وانتصار

الكنایة : اإلتیان  وسر جمال ، وصناعة عقلھا دور األدب والفكر والفن في صیاغة وتشكیل وجدان األمة الشدیدة األھمیة
 . دلیل علیھ في إیجاز وتجسیمبالمعنى مصحوباً بال

 
یبرز  مقابلة / يمحسن بدیع: (ولكن األدیب أو المفكر أو الفنان رجل تكوین وتربیة وخلق ... ال رجل سیطرة وانتصار

  . المعنى ویوضحھ ویقویھ بالتضاد
 

،  بسھا بالقوةلض الرأي بثیاب یفر استعارة مكنیة ، تصور : (فھو ال یجب أن یلبسك رأیھ بل یجب أن یخلق فیك رأیك
 . بالتحكم السیئ لمن یفرض على اآلخرین رأیھ وسر جمال الصورة : التجسیم ، وتوحي الصورة

 
أھمیة  والتوكید یفید التخصیص  (العاطفة بل)بـ قصر أسلوب : (یجب أن یخلق فیك رأیك بل فھو ال یجب أن یلبسك رأیھ

 . تكوین رأیك بحریة من داخلك ال بإجبار من اآلخرین
 

 . جسیم، وسر جمال الصورة : الت الرأي بكائن یشكل استعارة مكنیة ، تصور : (األدیب ... یخلق فیك رأیك
 
 .والتوكید یفید التخصیص (رأیك) على المفعول بھ (فیك) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (یخلق فیك رأیك 

  ؟ ولماذا ؟ [الرأي الناس في یخلق - رأیك فیك یخلق] : أقوى في أداء المعنى أیھما : 1س
 . رد الشدید؛ لیدل على أھمیة رأي الف التخصیص تفید الخطاب (كاف) إلى اإلضافة  أقوى ؛ رأیك فیك یخلق : جـ
 

 . استخدام الفعل المضارع یفید التجدد واالستمرار واستحضار الصورة : (یخلق -یلبسك 
  :   قالت العصا "

ن لھم ون أن یكویرید ن أن یكونوا أحراراً ... وتنسى أن أغلب الناس ال یستطیعون و الإنك تفترض أن الناس جمیعاً قابلو
 ً   ...رأي ... إنما یستسھلون أن یرتدوا اآلراء التي تصنع لھم صنعا

 :قلت
ا مھم آراء كلتخذوا نھ باتساع نطاق الحضارة أصبح من الضروري للناس أن یألنعم .. ھنا المشكلة ... وإنھا لتتفاقم ... 

ند مصنوعة ع آلراءیتخذوا لھم سیارات وأردیة وأجھزة لإلذاعة ... وإن الكسل والسرعة والسھولة تدعوھم إلى طلب ھذه ا
  ...من یحسن تقدیمھا إلیھم في صنادیق مجھزة مبسطة

  :قالت العصا
   .. !ھیرراء للجمااآل یصنعون لعلنا اقتربنا من الحقیقة ... وھي أن عمل األدیب أو المفكر أو الفنان ھو خلق أولئك الذین

  :اللغویات

 تُعمل ، تُخلق ، تكّون  :تصنع -أي یعملوا بھا  :یرتدوا اآلراء - معظم ، أكثریة  :أغلب - تظن ، تقدر ، تحتمل  :تفترض  - 
  :الحضارة - نُُطق ج مجال ، میدان : نطاق - تتالشى ، تنحسر × تتزاید ، تتضخم ، تستفحل ، تستشري ، تتعاظم  :تتفاقم- 

الرداء ، وھو ما یلبس فوق  م : األردیة - البداوة × تمدّن ، مدنیة أو ھي : مظاھر الرقي العلمي والفني واألدبي واالجتماعي
ً   :اآلراء مصنوعة - النشاط× الخمول ، التراخي   :الكسل - الثیاب كالُجبَّة والعباءة   :یحسن - أي المجھزة والمعدة مسبّقا

  .تكوین ، تأسیس ، تشكیل  :خْلق - معدة  :مجھزة - عرضھا  :تقدیمھا - یجید ، یتقن

  :الشـرح
 : قالت العصا للحكیم

 نأوال یری�دون  ،إنك تفترض أن الناس قابلون أن یكونوا أحراراً في آرائھم وأفكارھم ، مع أن أكثرھم ال یستطیعون ذلك 
 . لیھمعھلون أن یتبنوا اآلراء التي تصنع لھم أو تفرض یكونوا من أصحاب الرأي والتأثیر على اآلخرین ، ویستس
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تجوھا ، دون أن ین تزداد المشكلة تعقیداً بعد أن اتسع نطاق الحضارة ، فقد أوجدت وسائل وأدوات متعددة ینتفع بھا الناس
كس��ل ال ویق��یس الحك��یم حاج��ة الن��اس إل��ى تبن��ي آراء ص��نعھا غی��رھم بھ��ذا ال��ذي ج��رى ف��ي ع��الم الحض��ارة ، إذ إن حال��ة

ھم ج�اھزة والسرعة والسھولة التي یعیش فیھ�ا الن�اس ت�دعوھم إل�ى طل�ب اآلراء الت�ي أحس�ن غی�رھم ص�نعھا وتق�دیمھا إل�ی
 . مبسطة . وتلك ھي مھمة المفكرین واألدباء

 . امعن الرأي القالت العصا : لقد اقتربنا من الحقیقة . وھي أن عمل األدیب أو المفكر أو الفنان ھو إیجاد من یكّونو
 

 وما وجھة نظر العصا ؟  ؟ : ما الذي افترضھ الكاتب من وجھة نظر العصا 1س
 . جـ : افترض أن الناس قابلون أن یكونوا أحراراً في آرائھم وأفكارھم

ونوا من ریدون أن یكأن أكثر الناس ال یستطیعون أن یكونوا أحراراً في آرائھم وأفكارھم ، وال ی : وجھة نظر العصا -
 . األخذ باآلراء المعلّبَة اآلخرین إما لكسلھم أو الستسھالھم لرأي والتأثیر علىأصحاب ا

 
   والتأثیر على اآلخرین ؟ : لماذا ال یرید معظم الناس أن یكونوا من أصحاب الرأي 2س

 . جـ : لكسلھم أو ألنھم یستسھلون أن یتبنوا اآلراء التي تصنع لھم أو تفرض علیھم
 

 لب الناس آراء صنعھا غیرھم ؟ ومن الذي یقدم ھذه اآلراء المعلّبَة ؟: لماذا یتبنى ویط 3س
لتي أحسن غیرھم ھي التي تدعوھم إلى طلب اآلراء ا جـ : ألن حالة الكسل والسرعة والسھولة التي یعیش فیھا الناس

ھا الناس دون أن ع بالحضارة وسائل وأدوات متعددة ینتف فقد أوجد اتساع نطاق صنعھا وتقدیمھا إلیھم جاھزة مبسطة ،
 . ینتجوھا

 . المفكرون واألدباء : ومن یقدمھا لھم -
 

  ؟ " صنادیق مجھزة " : ما المقصود بـ 4س
 . المقصود : أنھا آراء فكر فیھا وصنعھا الغیر وقدموھا جاھزة االستخدام لآلخرین : جـ
 

  ب لھا في النھایة ؟الحقیقة التي توصل الكاتما  أو    : ما الحقیقة التي اقتربت منھا العصا في نھایة الحوار ؟ 5س
 . امأن عمل األدیب أو المفكر أو الفنان ھو إیجاد من یكّونون ویشكلون الرأي الع : الحقیقة ھي : جـ

  :التذوق
 
 

  ین رأي شخصيالعجز وعدم الرغبة في تكو استمرار یدل على (ال) تكرار : (أغلب الناس ال یستطیعون و ال یریدون
 

 . وكیدیفید التخصیص والت (رأي) على اسم كان (لھم) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب : (لھم رأيیكون 
 

الصورة :  اآلراء بمالبس تُرتدى ، وسر جمال استعارة مكنیة ، حیث صور : (إنما یستسھلون أن یرتدوا اآلراء
 . التجسیم وتوحي الصورة بانعدام االبتكار لدى البعض وشدة الكسل

 
 .یفید التخصیص والتوكید (إنما)بـ قصر أسلوب : (ا یستسھلون أن یرتدوا اآلراءإنم

 
 ً ، وسر جمالھا التجسیم ، وتوحي  اآلراء بأشیاء مادیة تصنع استعارة مكنیة ، حیث صور : (اآلراء التي تصنع لھم صنعا

 الصورة
 

 ً  . التشویقالفاعل یفید إثارة الذھن و إیجاز بحذف : (اآلراء التي تصنع لھم صنعا
 

 ً ً ) توكید بالمفعول المطلق أسلوب : (اآلراء التي تصنع لھم صنعا  . (صنعا
 

 . (إن + الالم) بمؤكدین مؤكد أسلوب : (وإنھا لتتفاقم
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بھا الناس  تشبیھ ، حیث صور الكاتب اآلراء التي یأخذ ویعمل : (أن یتخذوا لھم آراء كما یتخذوا لھم سیارات
 . ورة التجسیم والتوضیح ، وتوحي بعدم االبتكار االستسھال التام، وسر جمال الص بالسیارات

 
،  ( آراء) فعول بھعلى الم (لھم) بتقدیم الجار والمجرور قصر أسلوب  : (أن یتخذوا لھم آراء كما یتخذوا لھم سیارات

 . یفید التخصیص والتوكید (سیارات)مرة و
 

 . باً لألذنیعطي جرساً موسیقیاً محب حسن بدیعي / ازدواجم : (كما یتخذوا لھم سیارات -أن یتخذوا لھم آراء 
 

، وسر جمال الصورة  وتطلب بأشیاء مادیة تصنع الكاتب اآلراء استعارة مكنیة ، حیث صور : (اآلراء مصنوعة طلب
 . بكسل البعض في مجرد التفكیر ، وتوحي الصورة التجسیم

 
 یاء مادیة تقدم مغلفةاستعارة مكنیة ، حیث شبھ الكاتب اآلراء بأش : (یحسن تقدیمھا إلیھم في صنادیق مجھزة .. اآلراء

ً  صنادیق في  . ، وتوحي الصورة باإلغراء الشدید في استخدامھا دون تفكیر معدة مسبّقا

  ؟ ولماذا ؟ [بتقدیمھا إلیھم یقوم اآلراء - تقدیمھا إلیھم یحسن اآلراء] : أقوى في أداء المعنى أیھما : 1س
  ویقتنع بھا  اآلراء بتلك یوحي بإجادة ومھارة من یقدمھا في إقناع من یأخذ (یحسن)بـ التعبیر : جـ

األدیب  ورنا عملصتشبیھ ، حیث  : (أن عمل األدیب أو المفكر أو الفنان ھو خلق أولئك الذین یصنعون اآلراء للجماھیر 
 . باالبتكار والتجدید ، وتوحي الصورة أو المفكر أو الفنان بالخلق

  یصوغ وجدان األمةللتعظیم ولتقدیر دور من یشكل و (ذلك) استخدام اسم إشارة : (لئك الذین یصنعون اآلراء للجماھیرأو 

  ؟ ولماذا ؟ [اآلراء للجماھیر یصوغون - اآلراء للجماھیر یصنعون] : أقوى في أداء المعنى أیھما : 2س
ھا قة في تشكیلاإلتقان والدوالغالیة والھامة لھذه اآلراء والمھارة  یوحي أجمل ؛ ألنھا توحي بالقیمة (یصوغون)التعبیر بـ : جـ

  . ، وكأنھا جوھرة أو معدن ثمین یُشكل

، وسر جمال الصورة  بأشیاء مادیة تصنع الكاتب اآلراء استعارة مكنیة ، حیث صور : (یصنعون اآلراء للجماھیر 
 . باإلبداع واالبتكار ، وتوحي الصورة التجسیم

  ؟ (یصنعون اآلراء للجماھیر ) في  المالیین أفضل من الجماھیر كانت ِلمَ  : 3س
 . غیر عربیة (المالیین) توحي بالكثرة والعموم والشمول كما أن كلمة ؛ ألنھا أفضل جـ : الجماھیر

 : علل : 4س
 

 [أجب بنفسك]     . إكثار الكاتب من استخدام األفعال المضارعة * 
 [أجب بنفسك]          . أسالیب القصر إكثار الكاتب من استخدام * 

  :التعلیق

  ؟ من أي فنون النثر ھذا النص : 1س
 جـ : من فن المقال

 ما السمات العامة للمقال التي تحققت في النص ؟ : 2س
 : السمات العامة للمقال التي تحققت ھي : جـ
 . الوحدة واالنسجام التكوین الفني باكتمال -2                                                      .كونھ نثراً  -1
 .القصر -4                                       . سالمة األفكار ودقتھا -3
 .العرض الشائق الجذاب -6                    .الذاتیة ، فشخصیة الكاتب واضحة فیھ -5
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  وما خصائصھ الفنیة ؟ : ما اللون األدبي للنص ؟ 3س
 : وخصائصھ . االجتماعي النص مقال من األدبجـ : 

 .الدقة والتفصیل في عرض الموضوع -2                            .تناول الظواھر االجتماعیة -1
 .یاةسھولة األلفاظ وقربھا من لغة الح  -4                         .اإلقناع بتقدیم الحجة السلیمة -3
 .وضوح المعاني وترابطھا -5

  ؟ ما سمات أسلوب الكاتب : 4س
  : بـ الكاتب جـ : یتسم أسلوب

  . سوق األدلة لإلقناع -2                 . دقة الفكر وتسلسلھا ووضوحھا والتكثیف الشدید -1
 . قلة الصور البالغیة -4                  . سھولة العبارات وسالمتھا فال تعقید وال تكلّف  -3
 . عیةندرة المحسنات البدی  -6                                      . الشخصیات القدرة على ابتكار -5
 . یةالجمع بین الواقعیة والرمز -8                   . االعتماد على األسلوب الخبري دون اإلنشائي -7

 : ما مالمح شخصیة الكاتب التي تظھر من خالل النص ؟ 5س

یعرض المشكالت  - هاإللمام بثقافة عصر -قوة المالحظة لما یدور حولھ في المجتمع  - رعمیق الفك -واسع الثقافة  : جـ
 . واضحة ، ویعرض وسیلة عالجھا

 ما األسلوب الذي آثره الكاتب في النص ؟ : 6س
 . جـ : آثر األسلوب الخبري لتقریر المعنى ولتأكید أن ما یعرضھ حقائق ال مجال للشك فیھا

 ر قلیلة في النص ؟: لماذا جاءت الصو 7س
 . الصور قلیلة ؛ ألن الھدف اإلقناع العقلي والتوضیح ال اإلمتاع العاطفي جـ : جاءت

 : بم تمیزت ألفاظ وعبارات توفیق الحكیم ؟ 8س
ض وفیھا بع اإلنشاءوالعبارات سلیمة ومتنوعة بین الخبر و -جـ : تمیزت ألفاظھ بأنھا سھلة واضحة قریبة من لغة الحیاة 

 . اتالمحسن
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 الفصل التاسع

 " قتال قطز مع الجیش المصري "

 [م2006لدور الثاني ا - م1996الدور الثاني ] : جاء في امتحانات

  :ملخص الفصل

داتھ أرسل تھدی ج ، ثملحلفائھ الفرن  العز ابن عبد السالم  من كثرة اغتیال أنصار الشیخ الصالح إسماعیل غضب الملك  
ق ، یخ من دمشرد الشطبالقتل إذا لم یكف أنصاره عن ھذه االغتیاالت . في النھایة یقرر   العز ابن عبد السالم  للشیخ
 درة أمالك من یناصرونھ .ومصا

ص ، ن العابخروج الشیخ في یوم مشھود إلى مصر حیث أكرمھ الملك الصالح أیوب وأسند إلیھ خطابة جامع عمرو   
 وواله قضاء مصر والوجھ القبلي .

عدوه  مع دداو ركحب الكبعد علمھ باتفاق صا العز ابن عبد السالم  على أنھ لم یقتل الشیخ  الصالح إسماعیل ندم الملك  
 .  أیوب الصالح نجم الدین ملك مصر

قلده امع عمرو وجبة في ، فأسند لـھ الخطا  العز بن عبد السالم  ملك مصر للشیخ  أیوب الصالح نجم الدین إكرام الملك  
 قضاء مصر .

 ین .لیبیلصقطز یطلب من سیده السماح لھ بالذھاب إلى مصر للقتال مع جیشھا ضد الملك الصالح وأعوانھ من ا  

 اء المعركةي أثن، وف إسماعیل الصالح داخل جیش قطز یقاتل بھا ، وتقوم على أن یتسلل لقطز ابن الزعیم یرسم خطة  
ى حاز إلملك مصر یقاتل الكفار ثم ین أیوب الصالح یقاتل المسلمین وأن جیش إسماعیل الصالح یصیح بأن جیش

 معھ  حازونسین إسماعیل ن كثیراً من المقاتلین في جیشالصالحالمدافع عن اإلسالم ، وسیجد أ أیوب الصالح جیش

ً في النصر المبین على جیش قطز   نتصار عد اال. ثم یختفي ب إسماعیل الصالح ینفذ الخطة بدقة ، وكان ذلك سببا
  داود صرالنا  وتختلف األقاویل في سر ھذا االختفاء وفي حقیقة شخصیتھ ، وكان قد ذھب إلى الكرك ؛ لیبشر الملك

 بالنصر

 .  مانعیفي الرحیل إلى مصر ، فیوافقھ على ذلك وال   الزعیم ابن  ؛ لیستأذن سیده  قطز یعود إلى دمشق  

 

   :اللغویات

:  تھش��یع - عواق��ب ج : نتیج��ة عاقب��ة - األباطی��ل ج : غی��ر الح��ق ، ال��زور الباط��ل - رفض��وا × : اس��تجابوا ص��دعوا -
ً : سیالن ا البكاء - شیع ج أنصاره  : قرب ثبك - : مال عرج - : رفع الصوت بالبكاء النحیب - لدمع من العین حزنا

:  ھنفحات� - تك�ریم: االحتفال وال الحفاوة - : عزلة ، انفراد وھي خلوة م : خلوات - : اشتد علیھ بھ عصف - : جمع شمل -
 : القلب ، والمقصود مضغ ج : القطعة التي تمضغ من لحم وغیره المضغة - : أعطاه أقبسھ - أي بركاتھ

 : یوم القیامة دالتنا یوم -  : منعھا ردعھا - : أساس ِمالك - : شرف وسیادة سؤدد -  : ال عجب غرو ال -  : نفخ نفث -
:  ش�راذم - خ�رج : م�رق - المیاس�ر ج المیس�رة -  : یب�دءوه القت�ال ین�اجزوه القت�ال -  : أشد أنكى - ج سالن : ابن سلیل -

:  النف�ر - : داخل�ھ كساوره الش - وِشَراَرھم  : الرديء من كل شيء وُرذَال الناس حثالة - ِشْرِذمة م فرقةجماعات قلیلة مت
- أث�رة × لھ: تفض�ی إیث�اره - أُبَّ�اق ج : الھ�ارب اآلب�ق - : جھ�ة ص�وب - جماعة من الن�اس م�ن ثالث�ة إل�ى عش�رة ج أنف�ار

 .  : اجتازا وعبرا جازا - : قریب اوحمن - : اختلطت اشتجرت - أعنة ج : لجامھ الجواد عنان 

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th96.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th96.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2006.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2006.htm
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 جـ & س

 علیھ أنصار الشیخ " ابن عبد السالم " ؟ (استمر) : ما الذي دأب 1س
 جـ : دأبوا على اغتیال من الفرنج كلما دخل وفد منھم دمشق لشراء السالح .

 
 : ماذا فعل الصالح إسماعیل إرضاًء للفرنجة ؟ وعلى أي شيء یدل عملھ ھذا ؟ 2س

 ا فعلھ الصالح إسماعیل إرضاء للفرنجة :جـ : م
 قبض على كل من استطاع القبض علیھ من أتباع الشیخ " ابن عبد السالم "  - 1
 وقتل من قتل  - 2
 وبعث إلى الشیخ من یھددونھ بالقتل إذا لم یكف أذى جماعتھ .  - 3

 تقھ .الملقاة على عا (المسئولیة) یدل عملھ ھذا على الخیانة وعدم االنتماء وقلة شعوره بالتبعة -
-  

 : لم یعامل الشیخ ابن عبد السالم الصالح إسماعیل بالمثل . ناقش العبارة . 3س
ا عمن جاءو أعرض لبجـ : لم یعامل الشیخ ابن عبد السالم الصالح إسماعیل بالمثل ، فلم یھدده أو یرسل لھ من یھدده 

 ". قولوا لمن بعثكم أتقتلون رجالً أن یقول ربي هللا یھددونھ بالقتل ولم یقل إال "
 

 : ماذا فعل الصالح إسماعیل مع العز ابن عبد السالم في نھایة األمر ؟ ومع أنصاره ؟ 4س
مة كبیرة ھ غراعیم وفرض علیخارج البالد . وقبض على ابن الز فنفاه جـ : خاف من عاقبة قتلھ ، وثورة الناس علیھ

نفي عضھم ووصادر بعض أمالكھ ، ثم أطلق سراحھ ؛ خوفاً من قوة أنصاره ، وقبض على باقي أتباع الشیخ فسجن ب
 بعضھم وصادر أموال البعض .

 
ل یالح إسماعى الص: أدى العز بن عبد السالم یوم خروجھ إلى مصر عمالً عظیماً لإلسالم . فما ھو ؟ وما أثره عل 5س

 ؟
ة وحدة [خط تھ، واستطاع أن یقنعھ بتأییده في خط داود جـ : ذھب لحصن [الكرك] وأقام أیاماً عند ملكھا الناصر

 . المسلمین ضد األعداء]
تلھ أو قھ كان قد لو أن العز بن عبد السالم ، وتمنى  حینما بلغ الصالح إسماعیل نبأ ذلك االتفاق ندم على أنھ نفى -

 أبقاه في سجنھ .
 

 كیف استقبل الملك الصالح أیوب العز بن عبد السالم ؟ وماذا أسند إلیھ من أعمال ؟ :6س
 جـ : استقبلھ بحفاوة وواله خطابة جامع عمرو ، وقلده قضاء مصر والوجھ القبلي .

 
 : ما شعور ابن الزعیم بعد رحیل العز ؟ ولَم لْم یلحق بھ ؟ وما عزاؤه ؟7س

 بد السالمجـ : حزن لرحیل شیخھ وصدیقھ ابن ع
 الكبیرة .  (أھلھ) ولْم یلحق بھ الشتباك مصالحھ بدمشق ، والرتباطھ الشدید بعشیرتھ  -
اود دك الناصر ع الملموكان عزاؤه ما حققھ الشیخ العز ابن عبد السالم من نجاح في التوفیق بین الملك الصالح أیوب   -

 الشیخ . ، وأن بقاءه في دمشق قد یحقق المبادئ التي اتفق علیھا مع
 

 سیده ابن الزعیم لفراق الشیخ . علل . أقل حزناً من : لم یكن قطز 8س
 ؛ ألنھ : قطز أقل حزناً من سیده ابن الزعیم لفراق الشیخ لم یكن جـ :

 أحسَّ طعم السعادة حینما كان یتردد على الشیخ في معتقلھ . - 1
 ه .من أنوار أعطاه)( وأسراره وأقبسھ (بركاتھ) من نفحاتھمع الشیخ أفاض علیھ فیھا  (عزلة ، انفراد) نعم بخلوات - 2
ما دعا یل هللا كفي سب استفاد منھ كثیراً كما مأله حكمھ ویقینا وبصیرة في الدین ومعرفة بالحیاة وغراماً بالجھاد - 3

 كان لھما أثر كبیر في نفسھ . لھبدعوتین
 

 ؟: متى دعا الشیخ ابن عبد السالم لقطز ؟ وبَم دعا لھ 9س

 في منامھ . -  - جـ : دعا لھ عندما أخبره قطز أنھ رأى النبي
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صدیق وسف الیاللھم حقق رؤیا عبدك قطز كما حققتھا من فبل لعبدك ورسولك  : " بدعوتین وقد دعا لھ الشیخ -
و إلى تھف )(أي قلب اللھم إن في صدر ھذا العبد الصالح مضغة : " " ، والثانیة بائھ السالمعلیھ وعلى آ

حبھا على یالتي  بأمتك في غیر معصیة لك ، فأتمم علیھ نعمتك ، واجمع شملھ (صدیقھا الحمیم ، حبیبھا) إلفھا

 -  -  سنة نبیك محمد
-  

 : ما أثر دعاء الشیخ ابن عبد السالم في سلوك قطز ؟10س
 لقریب .استقبل : أصبح شدید الثقة بنفسھ مبتھج الخاطر في یومھ وزاد أملھ في ھزیمة التتار في الم األثر  جـ :

 
 : ماذا تعلم قطز من سیده ؟ 11س

جھاد   :هللافي سبیل  الجھاد ، وأساس التقوى التقوى ، وأساس الشكر بالشكر أن النعمة ال تدوم إال تعلم جـ :
 عن بالد اإلسالم . بدفعھ عن اآلثام ، وجھاد العدو النفسبكفھا

 
 وما الخطة التي اتفقا علیھا ؟ : عالَم عزم قطز ؟ وما موقف سیده ابن الزعیم من ھذا العزم ؟12س

كفار حلف اللل هللا مع جیش مصر بعدما خان ملك دمشق هللا ورسولھ وانضم جـ : عزم على الخروج والقتال في سبی
 ، وأعطاھم الثمن جزء من بالد اإلسالم . [الفرنجة] ؛ لیقاتل المسلمین

أي رن لھ ، ولكنھ كا (مرحى یا قطز ، مرحى یا سلسل خوارزم شاه) العزم باالستحسان  قابل ابن الزعیم ھذا -

أن ینضم قطز إلى جیوش الملك الصالح   وأنھ أنفع للمؤمنین -  -  رسولكما قال ال الحرب خدعة أن
جیش  وتھ أنصإسماعیل الخائن كأنھ واحد منھم ، حتى إذا تصادف الجیشان یخرج قطز من جیش الشام وینادي بأعلى 

لى إن أتباعھ من معھ صر إنما یقاتل الكفار والصلیبین ، بینما جیش الشام یناصر الكفار ویقاتل المسلمین ثم ینضم ومم
     الكثیر من جیش الشام ، وبذلك یضعف جیش الملك الصالح إسماعیل . (یقلدھم) جیش مصر فیحذو حذوھم

 ا ؟الكرك ؟ وعالَم انتھي اللقاء بینھم : أین تقابل جیش الصالح إسماعیل وجیش الناصر داود صاحب13س
ماعیل استولي إسو یاً)(في األردن حال الكرك فلم یثبت لھ جیش الناصر داود وانھزم وانسحب إلي البلقاء جـ : تقابال في

قوي أملھ و تھ)(أي قو واشتدت شوكتھ (في سوریا) العوجاء وأسر جماعة من أصحابھ وعاد إلي علي أثقالھ(أي أسلحتھ)
 النتصار علي المصریین .في ا

 
 ؟ وِلَم ؟  (معركة تل العجول) : بَِم شعر جیش مصر حین رأى جیش الشام في بادئ األمر14س

بین ، الصلی جـ : شعروا بالخوف وضعف رجاؤھم في النصر ؛ نظرا لقلة عدد جیشھم مقارنة بجیش الشام وأحالفھ من
لعدو یشاغلوا اثبات لعد ھزیمة الناصر داود وجیشھ واضطروا إلى الكما أنھم قد أضاعوا الفرصة ؛ ألنھم أتوا متأخرین ب

 حتى تأتیھم اإلمدادات .
 

 بین جیش الشام وجیش مصر ؟   (معركة تل العجول) : وضح باختصار كیف سارت المعركة 15س
ھم ألن ؛ جـ : التحم الجیشان وكاد المصریون ینھزمون وإذا بصوت یرتفع بین جیش الشام یحذرھم من غضب هللا

صر ى جیش مثم انضم ھو وجماعتھ إل  - وكان صوت قطز -إخوانھم المسلمین   ینحازون إلى أعداء هللا ویقاتلون
ف ام یضعالكثیر من جند الشام مما جعل جیش الش (ساروا على نفس الطریق) وقاتلوا معھم بشجاعة وحذا حذوھم

 ً  طة ابنخ من رجالھ معھ إلى دمشق (وھكذا نجحت وینھزم في نھایة األمر وھرب الصالح إسماعیل ومن بقي حیا
 الزعیم التي دبرھا) .

 
 علل لما یأتي : :16س 
 شك المصریین في اندفاع قطز نحوھم . -    
 اطمئنانھم إلیھ بعد ذلك . -    

 جـ : شك المصریون أن ما تم خدعھ یراد بھا تطویقھم ، فتقھقروا ، حتى تبینوا حقیقة األمر .
 ن ، وقاتللشامیوز بشك المصریین تدارك الموقف ، ودفع جواده إلى میسرتھم تجاه الصلیبیین ، وتبعھ الما أحس قط -

 بھم الفرنج ، وبھذا تحقق المصریون من أن األمر لیس بخدعة ، فتجمعوا وتقدموا وانتصروا .
 

 : " لم یعلم ھؤالء النفر أین ذھب قائدھم المجھول " 17س 
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 قائدھم ؟ ولماذا طلب منھم ابن الزعیم أن یكتموا اتفاقھم معھ ؟َمن ھؤالء النفر ؟ ومن   
 جـ : ھم جماعة شامیون من أتباع ابن الزعیم أو المناصرین لھ وللشیخ ولإلسالم .

 : قطز . قائدھم -
اعد ن السر یسن كتماوقد كتموا اتفاقھم كما طلب ابن الزعیم لئال یصل خبره إلى الصالح إسماعیل فیبطش بھم ، كما أ -

 على النصر" .
 

 : اختلفت آراء القوم حول قطز بعد المعركة . وضح ذلك .18س 
وه . لم یجدفجـ : بحث عنھ المصریون بعد المعركة لیحتفوا بھ ویشكروه على ما قام بھ من دور في تحقیق النصر 

من رجح ن ، وة المسلمیمن أرواح المجاھدین األولین جاءت لتوحد كلم روح فاختلفت آراء القوم فیھ فمن قائل أنھ
 وقد أخفى اسمھ حتى ال یتعرض لبطش إسماعیل . األحیاء ، وقال البعض أنھ من روح صالح الدین أنھا

 
 : إلى أین ذھب قطز عقب انتھاء المعركة ؟ ولماذا ؟19س 

 جـ : ذھب إلى حصن الكرك ؛ لیبشر الملك الناصر داود بھزیمة إسماعیل والفرنج .
 

 قطز فیھ بعد ذلك ؟ ولماذا لم ینفذ تفكیره ؟ : ما الذي فكر20س 
كالعبد   یكونالجـ : فكر في الذھاب إلى مصر فقلبھ یشتاق إلیھا وإلى محبوبتھ فیھا ، ولكنھ لم یفعل ذلك ؛ حتى 

 من سیده ، وأیضاً ألنھ ال یرید أن یفعل مثل ھذا التصرف بدون الرجوع لسیده . اآلبق[الھارب]
 

 الزعیم مملوكھ قطز حین عاد إلیھ ؟: كیف استقبل ابن 21س 
 جـ : فرح برجوعھ سالماً ، وأثنى علیھ وعلى مھارتھ في تنفیذ الخطة .

 
 : ماذا طلب قطز من سیده بعد عودتھ من المعركة ؟22س 

 ویخدم رضي هللاجـ : طلب قطز من سیده الرحیل إلى مصر ؛ لیلتحق بخدمة الصالح أیوب لعلھ یستطیع أن یقوم بعمل ی
  اإلسالم .بھ 

 
  راحاالقت : ماذا اقترح ابن الزعیم على قطز عندما طلب من سیده الرحیل إلى مصر؟ وما موقف قطز من ھذا23س 

 مع التعلیل ؟
لك نتظم في سحتى ی یبیعھ لسلطان مصر  جـ : اقترح علیھ أن یعتقھ ، فرجاه قطز أال یفعل وتوسل إلیھ أن یبعث معھ من

 لطموح إلىاده من م مراده وما یحلم بھ من الصعود إلى المناصب العالیة في مصر وما یراوممالیكھ ، وفھم ابن الزعی
 بحبیبتھ المالكة منھ قلبھ وعقلھ .  (الفوز) الملك ، والظفر

 
 أوصاه بھا ؟ : ما الھدف من إرسال الحاج علي الفراش مع قطز إلى مصر ؟ وما الوصیة التي24س 

الم ن عبد السبالعز  ولیبیعھ في مصر للملك الصالح أیوب فقط ، وأن یقدم ثمنھ للشیخ جـ : أرسلھ لیرافقھ في الطریق ،
 یتصرف فیھ كیفما شاء .

  تدریبات
)1( 

 ما لبث... ولم یكد قطز یتم كلمتھ حتى مرق من صفوف الشامیین ، وتبعتھ جماعتھ إلى صفوف المصریین، ف "
اعیل إال لح إسم، وانحازوا إلى المصریین، حتى لم یبق مع الصاالشامیون أن تسللوا من صفوفھم في القلب والمیسرة

 شراذم قلیلة من حثالة جیشھ " .
 في ضوء فھمك لسیاق الفقرة تخیر الصواب مما بین القوسین لما یلي :  -(أ) 

 میاسر). -موسرات  -میاسیر  -" جمعھا : (میسورات  میسرة " -        
 طرید). -بغیض  -رديء  -یث " مرادفھا : (خب حثالة " -        
 تردد). -انتظر  -أبطأ  -" مضادھا : (رجع  مرق " -        
 ما الخطة التي اتفق علیھا قطز مع سیده ابن الزعیم ؟  -(ب) 
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 علل لما یأتي :  -(جـ) 
 شك المصریین في اندفاع قطز نحوھم. -        
 اطمئنانھم إلیھ بعد ذلك. -        
 ه العبارات ؟ وما المناسبة ؟من قائل ھذ  -(د) 

 " . قولوا لمن بعثكم أتقتلون رجالً أن یقول ربي هللا "  - 1         
 " .. تھفو إلى إلفھا (أي قلب) اللھم إن في صدر ھذا العبد الصالح مضغة "  - 2    
 " یا أھل الشام : اتقوا هللا في أنفسكم ال تعرضوھا لغضب هللا "  - 3    
 أقصاك علینا یا دمشق ، وما أدناك منا یا مصر " " ما  - 4    

 " . كیف طبق أنصار العز بن عبد السالم ھذه المقولة ؟ الحرب خدعة "  -(ھـ) 
 )م 1996(الدور الثاني  : َسْعي قطز إلى االلتحاق بخدمة الصالح أیوب بمصر .  علل لما یأتي - (و)

 عبد السالم ؟ كیف أكرم الملك الصالح أیوب الشیخ العز بن -(ز) 
 لماذا رفض قطز عرض الحریة من سیده ابن الزعیم ؟ -(ح) 

  
 االمتحانات

 م 1996الثاني  الدور 
 دأبوا علىاطل ، فكان أنصار الشیخ ابن عبد السالم قد صدعوا بأمره من المضي فیما فرضھ هللا علیھم من دفع الب  "

  . " م دمشق لشراء األسلحةاغتیال من یقدرون علیھ من الفرنج ، كلما دخل وفد منھ
 
  : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس لما یأتي -أ) )

  .(الیقین -الحق  -الصدق  -اإلیمان  ) : " الباطل " مضاد -     
  .(التعظیم -الحب  -االحترام  -تعبیر یوحي بـ : (الطاعة  " قد صدعوا بأمره " -     

  على الثورة التي أشعلھا الشیخ ؟ماذا فعل صاحب دمشق لیقضي  -ب) )
 . َسْعى قطز إلى االلتحاق بخدمة الصالح أیوب بمصر : علل لما یأتي  - (جـ)
 م 2006الثاني  الدور 

ني مده . ولكي أن أخمرحي یا قطز . مرحي یا سلیل خوارزم شاه ! ھذا وهللا دم الجھاد یثور في عروقك ، وما یكون ل  "
علمنا  ا . وقدللمؤمنین وأنكي علي العدو من إلحاقك بمصر لتزید عدد جیشھا رجال واحدأري أن تقوم بما ھو أنفع 

مة لدینھ وبتھ ، وخدأن الحرب خدعة ، فإذا صح عزمك علي بیع نفسك � ابتغاء لمث –صلي هللا علیھ وسلم  –رسول هللا 
   ."فأصِغ لما أقولھ

 . تینفي جملتین مفید " صح " ومضاد " یثور " ادففي ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا . ضع مر -أ)  
 ؟  ؟ وما الخطة التي أمره بتنفیذھا  بم وصف ابن الزعیم مملوكھ قطز -ب) 

 - جـ
 ؟  رغبتھ في الرحیل إلي مصر ابن الزعیم عرض قطز علي لمَ  - 1    
 ؟  قطز في السفر إلي مصر مع " علي الفراش " ما مھمة الحاج - 2    

 
 

 عاشرالفصل ال
 " قطز یلتقي بجلنار في مصر ویحارب الصلیبین "

الدور  - م2001الدور الثاني  - م1998الدور األول  - م1997الدور األول -  م1996الدور األول ] : جاء في امتحانات
 [م2012الدور األول -  م2011لالدور األو-  م2005األول 

 
  ملخص الفصل 

ب��ذلك أن  مالیك�ھ وال�ذي وث��ق ف�ي قط�ز مح�اوالً أح�د أم�راء م لع�ز ال�دین أیب��ك بع�د ش�راء المل�ك الص�الح أی��وب قط�ز وھب�ھ 
 . أقطاي على منافسیھ في السلطة ومتفوقاً بذلك على خصمھ اللدود بقطز یتقوى

 

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th96.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th96.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th98.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th98.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th98.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2001.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2001.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2005.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2005.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2005.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2011.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2011.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2012.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2012.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2012.htm
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 نكر معرفة مكانبدأ یبحث عن جلنار حتى تصادف لقاؤه مع النخاس الذي باعھما في حلب فأ بقطز ولما اطمأن المقام 
وذات یوم وھو  فذھب إلیھ والتقى بھ وتوطدت صداقتھما .. أقطاي تباعالذي أصبح من أ بیبرس جلنار لكنھ أخبره عن
ارتبك فزوجة السلطان لیوصل رسالة من أستاذه إلى السلطان سقطت أمامھ وردة  الدر شجرة سائر تحت مقصورة

  القصرء لى نسامعتقداً أول األمر أنھا إحدى وصیفات القصر ولكنھ رفض أن یلتقطھا لمعرفتھ بمدى غیرة السلطان ع
 

ظر إلى المقصورة دون أن ین المرة الثالثة وتكررت ھذه العملیة فلما خطر ببالھ خاطر كونھا جلنار التقط الوردة في
ذ إلقصر بینھما ارفع عینھ فرأى جلنار وصدق قلبھ واستمر یلتقي بھا إلى أن أوقعت بعض وصیفات  الرابعة المرة وفي

 ازل وھكذال المغي بكت ولم تتكلم وطلبت الملكة من أیبك تغییر ھذا الرسوأخبرن شجرة الدر التي عنفت وصیفتھا الت
 . حیل بینھما

 
الستشفاء ولكن ساءت صحتھ فنقل إلى دمشق ل (غزة والقدس ودمشق) على أیوب الصالح وتوالت األحداث واستولى 

لویس  فرنسا بیر یقوده ملكومعھ وزوجتھ وجواري القصر ، عندئذ انتھز الصلیبیون الفرصة وداھموا مصر بأسطول ك
شیخ من خرج الوالتاسع وأخوتھ وزوجتھ مما دفع الشیخ العز أن ینسى خالفھ مع السلطان والذي حدث نتیجة الوشایة 

 الممالیك ألمراءعزلتھ وكتب یستعجل الملك الصالح في العودة لیعود محموالً على محفة ویصل إلى المنصورة ویقود ا
بأ في الملكة نبأ موتھ حتى ال تضعف الروح المعنویة للجنود ولكن تسرب النالمعركة ویموت الملك فتخ

لقصر  (بابال) حتى وصل إلى السدة الخارجیة الدین فخر على معسكر المصریین وقتل قائدھم دارتوا الكونت وھجم
ات وقتل لوصیفوا السلطان وحدثت مبارزة رھیبة بین الكونت وقطز الذي أبلى فیھا بالء حسناً استحق إعجاب الملكة

ن وجمعوا رغبة في االنتقام من قتل أخیھ حمى المسلمو لویس قطز الكونت وھزم الفرنج ھزیمة نكراء ولما وصل
 . صفوفھم حتى مزقوا صفوف األعداء

 
تھم واستولى على السلطان الجدید ففرح بھ المصریون وزاد أملھم وقویت شوك أیوب الصالح ابن الملك شاه توران قدم 

نھم وھدموا التي كانت وقد وصلت من دمیاط فلما ضاقت األرض بالفرنجة أحرقوا سف (الطعام) العدو والمیرةسفن 
 . معسكرھم بأیدیھم ولكن المصریین قبضوا علي لویس وسجنوه في دار ابن لقمان

 
   : اللغویات

  :أغ�دق- س�بق  :س�لف-  زاد ، نم�ا  :أرب�ى-  المكانة ، المنزل�ة ، الق�در  :الحظوة- األثیر م المفضلین الخلصاء :األثراء- 
���لھم  :أث���رھم-  وس���ع الطب���اع   :الم���زاج-  نزل���ت دموع���ھ  :اس���تعبر- قراب���ة  :لحم���ة-  طریقت���ھ  :منوال���ھ- فضَّ

 مع�ابر م مخاض�ة  :مخ�ائض- الھ�اجس م الخواطر  :الھواجس- عینھ  :طرفھ-  عالیة الشأن  :حظیة- األمزجة ج والمیول
  :جأش�ھ-  یخ�تلس  :یس�ترق- یتمھل  :یتریث-  تكشف  :تسفر- جال ودار  :جاس-  یسیـل  :یتفصد- مضطرب  :ملتاث- 

الل��بن یجم��ع ف��ي   :أف��اویق- أقیم��ت الس��دود  :ض��ربت بینھم��ا األس��داد- سكن��ـت  :ق��رت-  لیش��كو ل��ھ  :لیبث��ھ- ثورت��ھ
  :حراق�ة- الشدی�ـد  :الم�دنف- ةش�ون م الس�فن الحربی�ة  :الش�واني- مح�افٍ  ج نقال�ة  :محف�ة- یقابل  :یناوح- فیقة م الضرع

االمتن���اع   :اإلحج���ام- مائ���دة الطع���ام  :الس���ماط- الخص���ي  :الطواش���ي- مك���ان مرتف���ـع  :ح���ـدب- س���فینة حربی���ـة
فرق��اً   :أبادی��د- أرداء ج حمای��ة وق��وة  :ردءاً - فاجئوھ��ـم  :بغتوھ��ـم- تداولت��ھ وأصابت��ـھ  :اعتورت��ھ- اإلق��دام × والتراج��ع
-عل�ج م الج�افي الش�دید م�ن الرج�ال  :العل�وج- تریب�ة م عظ�ام ص�دروھن  :ت�رائبھن- ھ�ربیحی�د وی  :یح�یص- متب�ددین

  .ِمیَر ج الطعام  :المیرة- األنفة والعزة  :الحمیة 
 

 جـ & س
  : ما مصیر قطز بعد وصولھ إلى مصر ؟ 1س

لكن ل األمر وطز أواغتم قجـ : بیع قطز للملك الصالح أیوب الذي وھبھ لعز الدین أیبك أحد أمراء ممالیكھ المخلصین ف
بھ منھ  . زال غمھ عندما وثق بھ ھذا األمیر بعد أن اختبر شجاعتھ وأمانتھ وصدقھ وقرَّ

 
  : لماذا اتبع عز الدین أیبك سیاسة اصطناع الرجال األمناء ؟ 2س

 . الحصلدى موالھم وكان في ذلك یقلد الملك ال (المكانة) جـ : لیتقّوى على منافسیھ في السلطة والحظوة
 

 : بَم كان قطز مشغوال عندما وطئ أرض مصر؟ وما سبیلھ لتحقیق ھدفھ؟ 3س
 جـ : كان قطز مشغوال بالبحث عن حبیبتھ جلنار
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، أو االھتداء إلیھا : أنھ ظل زمنا یتصفح وجوه الناس لعلھ یجد بینھم شخصا من  والسبیل الذي سلكھ لتحقیق ھدفھ -
أو سمع بھا في مصر؟  "جلنار " سي ممن قد رآه ورآھا عنده فیسألھ : ھل رأىمعارف سیده القدیم الشیخ غانم المقد

ولكنھ لم یلق أحدا... ثم الذھاب إلى سوق الرقیق بالقاھرة لعلھ یجد أحدا من النخاسین یعرف عنھا خبرا فجعل یتسلل من 
 . مواله ویتردد على سوق الرقیق، ویسأل كل قادم من تجارة عن جاریة تدعى جلنار

 
  : كیف توطدت الصداقة بین المملوكین " قطز وبیبرس " بعد لقائھما ؟ 4س

ومنافسھ  دو أیبكوعرف أنھ یعمل مع ع -جـ : دل النخاس قطز أن یسأل أستاذه أیبك عن ركن الدین بیبرس البندقداري 
وتعارفا  اي ،وظل یبحث عنھ حتى وجده جالساً مع جماعة من كبار الممالیك الصالحیة المتشیعین ألقط -أقطاي 

 . واسترجعا بعض الذكریات الماضیة
 

ذین یحلم مین اللوأخذ قطز یسائل نفسھ : أیمكن أن تطوي القلعة الشامخة بین جدرانھا الھائلة أملیھ العظی " : 5س
 ما األمالن العظیمان اللذان كان یحلم بھما قطز ؟ .. " طول حیاتھ بھما

  .ملك مصر والزواج من جلنار  :بھما قطزاألمالن العظیمان اللذان كان یحلم  : جـ
  : من أي شئ حذر بیبرس قطز ؟ وما رأى قطز في ذلك ؟ 6س

سائھ نجـ : أخذ بیبرس یخوفھ من التعرض لجواري القصر ویذكر لھ ما عرف عن السلطان من شدة الغیرة على 
ن ملكالم مع ائدة في فرأى قطز أنھ ال فاوجواریھ وجعل یسفھ رأیھ في شدة التعلق بجاریة واحدة مثلھا في النساء كثیر 

 . ال یعطف على شعوره وال یستطیع أن یعرف أن في الدنیا شیئاً اسمھ الحب
 

  : كیف استطاع قطز االھتداء لمعرفة مكان جلنار ؟ 7س
ً یز یمر جـ : كان عز الدین أیبك یثق في قطز فكان یبعث معھ برسائلھ ووصایاه إلى السلطان وبینما كان قط  في وما

ك في كرر ذلتدھلیز قصر السلطان الذي تطل علیھ مقصورة شجرة الدر إذ بوردة تسقط أمامھ فخاف أن یلتقطھا وقد 
 . زیاراتھ للقصر وخطر في ذھنھ جلنار ورفع بصره في المرة الرابعة فرآھا فابتسم لھا وابتسمت لھ

 
  عتزل الشیخ منصب القضاء ؟: ما سبب غضب السلطان على الشیخ ابن عبد السالم ؟ ولماذا ا 8س

 بیتھ ؛لجـ : سبب الغضب یرجع إلى أن الصاحب معین الدین وزیر السلطان بنى غرفة لھ على سطح مسجد مجاور 
 فعلیه فلم لیتخذھا مقعداً لھ یقابل فیھ أصدقاءه فأنكر ذلك علیھ الشیخ ابن عبد السالم وأمره بھدم ما بنا

 یتولى الألنھ  عنھ فغضب الشیخ لدینھ وأعلن الشیخ تنحیھ عن منصب القضاء ؛ فشكاه إلى السلطان فتغاضى السلطان 
 . القضاء لسلطان ال یعدل في القضیة

 
  : ما موقف السلطان من حساد الشیخ وأعدائھ ؟ 9س

و لك ساجد ویدعاء المجـ : سعى حساد الشیخ إلى السلطان قائلین لھ إنھ ال یثنى علیك في الخطبة كما یفعل غیره من خطب
 . على المنبر دعاء قصیراً . فردھم السلطان بغیظھم وحذرھم من العودة للسعایة عنده بابن السالم

 
 بن عبدشیخ ا: ما سبب انقطاع زیارة قطز للشیخ ابن عبد السالم ؟ وما سبب زیارتھ لھ سراً ؟ وبم نصحھ ال 10س

  السالم ؟
 ما یرام ست علىیبك ؛ ألنھ العالقة بین الشیخ والسلطان لیجـ : انقطعت زیارة قطز للشیخ خوفاً من غضب أستاذه أ

ً فھو الشوق إلیھ ولیسترشد بنصائحھ في أمره ونصحھ الشیخ بالصبر حتى یجعل هللا : أما سبب زیارتھ -   لھ مخرجا
 . ویجمع شملھ بحبیبتھ جلنار

 
  .: وضح الدور الذي لعبھ الوشاة في التفریق بین قطز وجلنار 11س

 رفع أمرھابعدتھا وصائف شجرة الدر بما یدور بین قطز وجلنار فوشین للملكة وعاتبت الملكة جاریتھا وتو جــ : علمت
یور سلطان الغرمة الإلى السلطان وأرسلت إلى عز الدین أیبك تخبره بأن یتخذ رسوالً غیر قطز إلى القلعة حفاظاً ؛ لح

 . واتقاء لغضبھ وھكذا حیل بین قطز وجلنار
 

لملك الصالح أیوب شعلة من النشاط ال یھدأ وال یستریح من العمل في توسیع رقعة ملكھ وتنظیم بالده . : كان ا 12س
 . وضح ذلك
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جـ : كان الملك الصالح یبعث الحملة تلو األخرى لیفتح بالد الشام فاستولى على غزة والسواحل والقدس ثم سلمت لھ 
من األبنیة والقصور والقالع والجوامع والمدارس ما لم یفعلھ  دمشق وكان مع ذلك یعمل على تجمیل بالده فعمر فیھا

ملك قبلھ وأثر ذلك على صحتھ فقرر االنتقال إلى دمشق طلباً لالستشفاء وصحب معھ زوجتھ وجواریھ فكان وقع ألیم 
 . على نفس قطز لرحیل جلنار مع ھذا الركب

 
  صالح أیوب ؟: عالم اتفق الصلیبیون من أجل التصدي لحمالت الملك ال 13س

 جــ : اتفقوا على أن ینتھزوا فرصة إقامتھ بدمشق لیغیروا على مصر بسفنھم من البحر
 . 

 لسلطان ؟اعلى  : ما الدور الذي قام بھ الشیخ ابن عبد السالم من أجل التصدي للحمالت الصلیبیة ؟ وما أثره 14س
غیرین ودفعھم عن مراء على االستعداد لمالقاة الماأل  (حث) جـ : تزعم حركة الدعوة إلى الجھاد في سبیل هللا وحض

مسلمین الد الالبالد ونسى ما بینھ وبین السلطان من الخصومة فكتب إلیھ أن یسرع بالرجوع إلى مصر لئال تفتح ب
كان من  . فما وسلطانھم مشغول باستشفائھ موضحاً لھ أن اإلسالم باق والسلطان فاٍن فلینظر السلطان أیھما یفضل

 . بالرحیل والعودة إلى مصر (أسرع) طان أن بكى وعجلالسل
 

 : ما الذي فعلھ الملك الصالح أیوب بعد أن عاد إلى مصر ؟ 15س
ة أن ھ بالقاھرى نائبجـ : لم یسترح من عناء السفر لكنھ أسرع فشحن دمیاط باألسلحة والقوات استعدادا للدفاع وبعث إل

 . ر الدینمیر فخیسیر السلطان العساكر إلى دمیاط وجعل علیھا قائده األیجھز السفن البحریة ویسیرھا في النیل ثم 
 . : صف شعور الملك الصالح عندما قرئت علیھ رسالة ملك الفرنج 16س

دون ما  (لشدیدا) دنفجـ : امتألت عیناه بالدمع ال خوفاً من غارة الفرنج بتھدیدھم بل أسفاً وحسرة أن یحول مرضھ الم
 .  القیام والنھوض بدفع ھذا الخطب العظیم تشتھى نفسھ من كمال

 
 : كیف سقطت دمیاط في أیدي الصلیبیین ؟ وما التدبیرات التي اتخذھا الملك بعد ذلك ؟ 17س

ا زلة من األمیر بینھم وبین المسلمین وقعت على أثرھ (اشتباكات) جـ : أنزل الفرنج جیوشھم في البر وجرت مناوشات
ھم لھم ونسائبأطفا یالً من دمیاط فارتاع أھلھا وتركوا دیارھم وخرجوا فارین إلى أشمونفخر الدین إذ سحب العساكر ل

یداً عنیفاً شدتألمیر افدخلھا الفرنج في الصباح واستولوا على ما فیھا من المؤن والذخائر واألموال وھنا عنف السلطان 
عساكر ة وأمر اللمنصورانج وأمر تواً بالرحیل إلى وقال لألمیر فخر الدین ویلكم أما قدرتم أن تقفوا ساعة بین یدي الفر

 . بتجدید األبنیة للسكنى
 

 : ما وصیة الملك الصالح أیوب لزوجتھ شجرة الدر ؟ 18س
وا موتھ ن یكتمأجـ : حینما اشتدت العلة بالملك الصالح أیوب وأحس بدنو أجلھ أوصى زوجتھ ومن یثق بھم من رجالھ 

ات لمكاتبلمین وأمضى بیده عشرة آالف إمضاء على ورق خال لیستعان بھا في اإذا مات حتى ال تضرب قلوب المس
 . حرصاً على كتمان موتھ حتى یأتي ابنھ وولي عھده توران شاه من حصن كیفا

 
 : ماذا فعلت شجرة الدر بعد وفاة زوجھا ؟ 19س

خر میر فسلمین وأحضرت األجـ : لم تدع الحزن یطغى علیھا فینسیھا وصیة زوجھا لمصلحة الدولة وحفظ شمل الم
ً  (أذاعت خبر موتھ) الدین والطواشي جمال الدین فنعت من الفرنج ورسمت  إلیھما السلطان وأوصتھما بكتمان موتھ خوفا

ن اه أن یكووران شتلھما الخطة الواجبة ، واستدعت القواد وطلبت منھم أن یقسموا على الطاعة للسلطان والبنھ الملك 
وھمة الجمیع بأن على العسكر وأخذت شجرة الدر تدبر األمور م (القائد) ر فخر الدین بالتقدمةسلطاناً بعده ولألمی

 . السلطان مریض وال یرید أن یزعجھ أحد
 

 . : كان للمقاومة الشعبیة أثر كبیر على الصلیبیین . وضح ذلك 20س
نھم موا بفرساطان تقدالفرنج خبر موت السلجـ : قامت المقاومة الشعبیة بدور لھ أثره على الصلیبیین فحینما تسرب إلى 

ن بحر لمسلمیاومشاتھم إلى فارسكور ثم منھا إلى شرمساح فالبرامون حتى نزلوا تجاه المنصورة یفصل بینھم وبین 
سفنھم  جانیق ووقفتفاستقروا وحفروا دونھم خندقاً عظیماً وبنوا حولھم سوراً ونصبوا علیھ الم (البحر الصغیر)أشمون

 . لحیلمین شتى امستخد ودار القتال بین الفریقین براً وبحراً وأخذ المتطوعون یقاتلون ویختطفون كثیراً منھم في النیل
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 . : لخیانة بعض المنافقین سبب في مقتل األمیر فخر الدین . وضح 21س
لذي یمكن ا معابر م مخاضة وھى الماء الضحل) في البحر الصغیر مخائض جـ : بعض المنافقین دلوا األعداء على

تھ نحو ع بفرقفتجمعت فصائل من الفرنج في بر المسلمین یقودھم الِكند دارتوا أحد أخوة ملك فرنسا فاندف (خوضھ
معھ غیر  ھ ولیسالمعسكر اإلسالمي وكان األمیر فخر الدین القائد العام حینئذ في الحمام فخرج مدھوشاً وركب فرس

ھم حتى ماعة منجففر من كان معھ من الممالیك فثبت وحده یقاتلھم فصرع بعض ممالیكھ فلقیھ الِكند دارتوا وفرقتھ 
ن حتى انتعشت السیوف من كل جانب وما أن علم الفرنج بمقتل األمیر فخر الدی (تبادلتھ) اجتمعوا علیھ واعتورتھ

 . سھامنفوسھم وانتشر جنود الِكند دارتوا في أزقة المنصورة حیث أمطرھم السكان وابالً من الحجارة وال
 

 : ما الدور الذي قام بھ كل من قطز وبیبرس عقب دخول الِكند دارتوا المنصورة ؟ 22س
ذ رجال الحرس في لقصر السلطان فأخ (باب) جـ : لقد اقتحم الِكند ورجالھ معسكر المسلمین حتى وصل السدة الخارجیة

ساء نصوت فإذا صدر الكبوا خیولھم متجھین إلى مدفاعھم ثم استغاثوا بأمراء الممالیك الصالحیة فقاموا إلى أسلحتھم ور
لِكند ویضاربھ وكان ھم قطز أن یشاغل ا (رْفع الصوت بالبكاء والصراخ) القصر قد رفعن أصواتھن بالصیاح والعویل

د لم یكن أحوفرسھ  بالسیف فیھیج الِكند ویحاول أن یضرب قطز الضربة القاضیة فیفر عنھ قطز حتى یكاد الِكند یقع عن
زلة لِكند منااى سئم جیش الِكند لیجسر على مساعدة الِكند ضد مبارزة قطز حتى ال تكون إھانة لقائدھم فتركوھما حت من

ھ فانكسر س بسیفقطز فتخلى عنھ واتجھ جھة السدة فوجد بیبرس فأھوى علیھ بضربة كادت تفلق رأسھ لو لم یتقھا بیبر
 حربة فھوىنھ بالكن قطز عاجلھ بضربة فصلت یمینھ عن ساعده ثم طعسیف بیبرس ورفع الِكند یمینھ لیضربھ الثانیة ول

 . صریعاً وأعمل المسلمون في األعداء القتل وھم یكبرون لمصرع رأس الضالل
 

 : كیف أسر لویس التاسع ملك فرنسا ؟ 23س
الذي نصبوا  دیلةجل ت جـ : وصل ملك فرنسا إلى المیدان بعد أن نام أخوه نومتھ األبدیة بساعة فحاول االستیالء على

 ألعداءعلیھ مجانیقھم وجمعوا فیھ أسلحتھم ولكن المسلمین جمعوا صفوفھم وحملوا حملة واحدة مزقت صفوف ا
ح لطان الجدید ففرمن أیدي المسلمین لو لم یحجز اللیل بین الفریقین وقدم الس (یحمیھم) فانھزموا وما كان لیعصمھم

لمسلمون عنھم اترد للفرنج من معسكرھم بدمیاط فقطعھا  (مواد التموین) رةالمسلمون بھ وقویت شوكتھم وكانت المی
ً  وحوصر األعداء حتى ضاقت أنفسھم فأحرقوا مراكبھم وخربوا بیوتھم بأیدیھم وأیدي المؤمنین ورحلوا  والتجأ جمیعا

اصم الیوم من ال ع ": من الموت قال المسلمون (یحمیني) ملكھم الخاسر إلى تل المنیة وقال سآوي إلى جبل یعصمني
 .  وتم بینھ وبینھم اللقاء فكان من المعتقلین " أمر هللا إال من رحم

  
 تدریبات

)1( 
 : : من القائل ؟ وما المناسبة 1س

 خطر واإلسالم باق والسلطان فان .. فلینظر السلطان أیھما یؤثر ؟ إن اإلسالم في خطر وصحة السلطان في 
 . " ویلكم أما قدرتم أن تقفوا ساعة بین یدي الفرنج " 

 : لم كان أبیك معنیاً باصطناع الرجال األمناء ؟ 2س
 : ما الشغل الشاغل لقطز عندما نزل أرض مصر؟ 3س
 (م 1998الدور األول ) : كیف استطاعت الملكة أن تُفرق بین الحبیبین ؟ 4س
 ذا ؟ولما : وجھر بأنھ ال یتولى القضاء لسلطان ال یعدل في القضیة وال یحكم بالسویة .. من الذي جھر ؟ 5س
 : : علل لما یأتي 6س

 . سفر الصالح أیوب لدمشق 
 (م 1996الدور األول ) . دخول الفرنج دمیاط ، واالستیالء علیھا بدون مقاومة 
 (م 2001الدور الثاني ). " تقدم " قطز " لمبارزة " الِكنددارتوا 
 (م 2001الدور الثاني ). " اة " الملك الصالحكتمان خبر وف 

  
 االمتحانات

 م 1996األول  الدور 
فلما قرئ الكتاب على السلطان ، اغرورقت عیناه بالدموع ، ال جزعاً من غارة الفرنج وتھدیدھم ، بل أسفاً وحسرة أن  "
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 ." یمیحول مرضھ المدنف دون ما تشتھي نفسھ من كمال االضطالع بدفع ھذا الخطب العظ
 
 : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس لما یأتي -أ) )

 .  (الصمود -العزم  -النھوض  -الرغبة ) : " االضطالع " مرادف -     
 .  (الخطوب -األخطاب  -الُخطباء  -الُخَطب ) : "الخطب " ھذا الخطب العظیم . جمع -     
 .  (التفاؤل -دة السعا -األمل  -الفرح ) : "األسف " مضاد -     

 ؟ وما وصیتھ إلى زوجتھ شجرة الدر ورجالھ عندما دنا أجلھ؟ الملك الصالح عالم تدل العبارة السابقة من صفات -ب) 
  . دمیاط ، واالستیالء علیھا بدون مقاومة الفرنج دخول  :علل لما یأتي (-  جـ
 
 م 1997األول  الدور  

ضائھا ، جل في فوعادت كلمة التوحید ترن على مآذنھا ، وشھادة الحق تجل وخفق العلم المصري على أسوار دمیاط ، "
 ." وأفرج عن الملك األسیر بعدما فدى نفسھ بأربعمائة ألف دینار

 :  تخیر أدق إجابة مما بین األقواس لما یأتي -أ) 
  . (وضح –تحرك  –ظھر ) :  " خفق " مرادف –خفق العلم)  -    
  . (تھمس –توسوس  –تناجي ) : "ترن " مضاد – كلمة التوحید ترن) -    
 ملك فرنسا على أیدي المصریین ؟ لویس التاسع كیف تمت ھزیمة -ب) 
 . بین ما انتھت إلیھ مفاوضات المندوب المصري مع العاھل الفرنسي المعتقل  -جـ) 

 
 م 1998األول  الدور 

ا إلى فع أمرھیتھا على ما صنعت ، وتوعدتھا بأن ترفتربصت الملكة حتى رأت بعینھا صدق الوشایة ، فعاقبت جار "
أن تدلي  تستطع السلطان إذا ھي عادت لما نُھیت عنھ ، فلم تُجب المظلومة بغیر دموعھا ، وسكتت على مضضھا ، ولم

  " … بحجتھا في حب ابن عمتھا وألیف صباھا
 

 :تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس لما یلي  -أ) 
 . (وقفت –انتظرت  –الحظت  –اختبأت ) : "تربصت " مرادف -    
 . (سعادتھا –شفائھا  –ھدوئھا  –راحتھا ) : " مضضھا " مضاد -    
 (أُلوف  -أوالف  –ألفاء  –أاللف ) : " ألیف " جمع -    
 ؟ "جلنار "لماذا عاتبت الملكة جاریتھا  -ب) 
  كیف استطاعت الملكة أن تُفرق بین الحبیبین ؟ -جـ) 

  
 م 2001الثاني  الدور 

وقویت  فرح الناسوقدم السلطان الجدید بعد أن طوى السھول ، وجاب القفاز ، لیخلف أباه السلطان الصالح ، ف  ..."
وھا ، ن یقطعأشوكة المسلمین ، وكانت المیرة ترد للفرنج من معسكرھم بدمیاط في بحر النیل فصمم المسلمون على 

 ."سفنا جدیدة ، وحملوھا على الجمال إلى بحر المحلةفیقضوا بذلك علیھم ، فصنعوا 
 : في ضوء فھمك لسیاق الفقرة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یلي  -أ) 

 .(الملك المغیث -الملك المعز  -الملك المظفر  -ھو : (توران شاه  "الجدید السلطان" -    
 .(سھمقوتھم وبأ -روحھم المعنویة  -كثرة أعدادھم  -ھم یراد بھا : (أدوات قتال "المسلمین شوكة" -    

 .ذلك كان لقدوم السلطان الجدید أثر في نفوس الناس ، أدى إلى مواجھتھم الجریئة ألعدائھم. وضح  -ب) 
 

 : علل لما یأتي  - (جـ
 . "الِكنددارتوا " لمبارزة  "قطز " تقدم    1  -  
  . "لحالصا الملك " كتمان خبر وفاة    2  -  
 
 م 2005األول  الدور 

وصار قطز بعد ذلك یراھا كلما صعد إلي القلعة ، فیعود منھا فرحا كأنھما َملَك الدنیا ، واستیقظت في قلبھ ذكریات  "
الحب القدیم ، واستبد بھ الحنین ، وغلبتھ نشوة الظفر ونوازع الفرح ، واشتاق إلي صدیق یبثھ ذات صدره ؛ فیشاطره 
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 "لألمیر أو السلطان البندق أي حامل) عنھ بعض ھمھ ، فذھب إلي صدیقھ ركن الدین بیبرس البندقداريفرحھ ، ویحمل 
.  
 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا أجب - (أ

 .) ارتجي -ارتقي  -ارتضي ) : (صعد) مرادف -        
 .  )یكتبھ –یكبره  -یكتمھ ) : (یبثھ) مضاد -        

 في ھذه العاطفة ؟ (بیبرس) حین كان یصعد إلي القلعة ؟ وما رأي قطز طفة التي انتابتما العا - (ب
 - جـ

 ارتھ ؟لم اشتاق قطز لرؤیة العز بن عبد السالم علي الرغم من أن عز الدین أیبك قد نھاه عن زی - 1    
 ماذا ترتب علي معرفة شجرة الدر صدق الوشایة بالحبیبین ؟ - 2    

 
 م 2011األول  الدور 
، وقویت شوكة  لیخلف أباه السلطان الصالح ففرح الناس القفار ، وجاب طوى السھول بعد أن السلطان الجدید وقدم"

فیقضوا  قطعوھایالمسلمین ، وكانت المیرة ترد للفرنج من معسكرھم بدمیاط في بحر النیل ، فصمم المسلمون على أن 
  . "بذلك علیھم

 : لمات في سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتيفي ضوء فھمك معاني الك -أ) )
  ( قطز -أیبك  -توران شاه  ) :السلطان الجدید ھو   1 - 
 (الرفق -القفر  -الفقر  : " )القفار " مفرد   2 - 
 (سرعة السیر -بطء السیر  -تفید : (توقف السیر   "طوى السھول   3 - " 
 ؟ وكیف تحقق ذلك ؟ الفرنج مون على قطع المیرة عنلماذا صمم المسل  -ب) )
 [عشر الحادي من الفصل]؟ وعالَم یدل ذلك ؟ شجرة الدر من ممالیك أبیھ ؟ وما موقفھ من السلطان الجدید ما موقف  -جـ) )
 
 م 2012األول  الدور 

معاً  اویق السعادةالبلد الذي ارتضعا بھ أف الركب السلطاني من مصر یؤم بحبیبتھ فصل ذا كان شعور قطز حینترى ما "
لیھ في قصر یناوح قصر سیده ابن الزعیم ؟ ترى ھل یمر الركب بھذا القصر ؟ وھل تذكره جلنار فتتطلع إ

  . "ھودجھا بعینین دامعتین .. ؟ سجف من
 : كلمات في سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتيفي ضوء فھمك معاني ال -أ) )
  ( صحن -ثوب  -ستر  ) : "سجف " معنى   1 - 
 (أقام -اندفع  -انقطع  "  : )فصل " مضاد   2 - 
  :ھذا التعبیر یدل على  "البلد الذي ارتضعا بھ أفاویق السعادة   3 - " 

 (العودة إلى ھذا البلد -المرور بھذا البلد  -لبلد التعلق بھذا ا)                    
 لماذا فصل الركب السلطاني من مصر ؟ وما البلد الذي قصده ھذا الركب ؟  -ب) )
ى عث بھا إلبلة التي ما موقف العز بن عبد السالم من الصلیبیین الذین أغاروا على البالد ؟ وما مضمون الرسا  -جـ) )

 وب ؟الملك الصالح نجم الدین أی
  

 لفصل الحادي عشرا
 " صراع على السلطة وعلى شجرة الدر "

 [م2011الدور الثاني  - م2004الدور الثاني  - م1998الدور الثاني  - م1997الدور األول  : ]جاء في امتحانات
 ملخص الفصل

شجرة  شراب ویتوعدزوجة أبیھ فبدأ یقصي رجال الدولة وینھمك في الول (الممالیك) تنكر توران شاه ألبطال المنصورة 
 . بالقتل مما أغضب ممالیك أبیھ فقتلوه وتولت شجرة الدر عرش السلطنة المصریة الدر

 
وتم تسلیم دمیاط وقوي نفوذ الملكة  أربعمائة ألف دینار تم اإلفراج عن لویس من سجنھ بعدما دفع فدیة مقدارھا 

صاحب حلب وخاصة بعد  الناصر ئداً للجیش مما أطمع أمراء وملوك البیت األیوبي وعلى رأسھمقا أیبك فجعلت
لعز الدین  تولیة امرأة على عرش مصر فتنازلت عن العرش المستعصم با� وإنكار الخلیفة العباسي شاه توران قتل

http://www.khayma.com/medhatfoda/story2th/2THQ11.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th98.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th98.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2004.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2004.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2011.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2011.htm
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لیكون  األشرف أیوب وھو الملك حتى تم تولیة أمیر صغیر من آل أقطاي مما أشعل نار الحقد أكثر في نفس أیبك
 ً . في الملك للمعز شریكا

سولھ إلى الملكة رفبعث كل منھما  أیبك لخطبتھا وكذلك أقطاي عندما تقدم بشجرة الدر حدث تنافس كبیر لالستئثار 
د كل منھما حملھ للقضاء علیھ حتى تم عق الناصر فكانت تعتذر بحجة القضاء أوالً على مطامع ھما عندئذ د صلح بینفجرَّ

ان وكان ھذا أنھا لن تتزوج نصف سلط فأخبرت رسولھقطز أیبك قررت شجرة الدر أن تستجیب لنداء قلبھا للزواج من
الذي بدأ ینشر  أقطاي السلطان الصغیر فتم عزلھ وحبسھ مما أثار حفیظة األشرف تحریضاً صریحاً للتخلص من

اءه اإلسكندریة استرضاءه بالمال وإعط أیبك الحكم ، فحاول في السیطرة على أیبك الفوضى في البالد ؛ لیظھر عجز
العصیان وقرر والذي جھر بالتمرد  أقطاي فانھار أمل أیبك إقطاعیة لھ ، ولكن زاد طمعھ عندئذ أعلنت زواجھا من

 . معاقبة السلطان والسلطانة وذلك بسلب السلطة منھ ووضع مقالید األمور في یده

شجرة الدرمن القصر الكبیر  بإعالن المصاھرة من أمیرة أیوبیة وھذا یستلزم نزول أقطاي افقد عاقبھ شجرة الدر أما 
الموافقة ، رة الدر بھرت شجبقلعة الجبل ؛ ألنھا لیست أیوبیة قاصداً بذلك إھانة كبریاء ھذه الملكة المعتدة بنفسھا ، وتظا

لما اقترفھ  أقطاي د ھوى في نفسھ للتخلص منالذي وج لقطز ووكلت األمر أقطاي وبدأت في تدبیر خطة للخالص من
صة من إبعاد ممالیكھ الصالحیة خا قطز بعدما تأكد أقطاي من آثام في حق الشعب والدین وتم استدعاء

التي خرجوا إلیھا ألقى  من رحلة الصید أقطاي ونفذت الخطة وتم قتلھ على ید قطز فلما عاد الممالیك أتباع بیبرس األمیر
ا صدیقي فّي ، فوهللا لیكونن قائالً : لقد فعلھ قطز أن یأخذ الثأر من بیبرس ففروا إلى الشام بعدما أقسم طايأق إلیھم برأس
 . من قتالي
ن مت���ذوق طع���ام المل���ك للتأك���د م���ن خل���وه م��� )المع���ز ع���ز ال���دین أیب���ك الجاش���نكیر  بالكام���ل : أیب���ك اس���م : معلوم���ة
بع س�وكان�ت م�دة س�لطنة المل�ك المع�ز ف�ي مص�ر م�ا یق�رب م�ن  التركماني الصالحي ، وھو م�ن أص�ول تركی�ة ،( السموم

ح�و س�تین ن، وقد قتل یوم الثالثاء في الرابع عشر من شھر ربیع األول سنة ستمائة وخم�س وخمس�ین ھ�ـ ، وعم�ره  سنین
  .سنة

 :اللغویات
-دة لضرب النقودحدی  :سكة- صنیعة م أتباعھ  :صنائعھ- تحول  :أعرض- إبعاد  :إطراح- أصولھ  :بیضة الدین- 
 األضرحة ج القبر  :الضریح- سوء الحظ  :نكد الطالع- أغاثھ وحماه  :أجاره 
، ویقال أن أصل  معناھا : األمیر الوالد أو األمیر الكبیر أو األب األمیر األتابك )رئاسة الجیش  :األتابكیة- 

، وقد  أنت ابن ذلك األب حقیقة : خوذة من عبارةبالطاء ، ثم حلت التاء بدل الطاء ، ویقال أنھا مأ ھوأطابك أتابك كلمة
 T1 T(تطورت في العصر المملوكي لتطلق على أمیر الجیش وقائده

-االختص�اص :االستئثار -عوامل العداوة : عقارب البغضاء -مكان أو كرسي العرش : دست -تجاربھ وحكمتھ : حنكتھ -
ً  -شكر× جحد وأنكر  : َبَ◌َطر  ً  : عزوفا فق�دان  : الت�أیم -وثب�ة : ن�زوة -طبعت وفط�رت : جبلت -لمھآ : بھ برح -منصرفا

 : الص�ادي -العط�ش : الغُل�ة -خفق�ان : وجی�ب -قلیل�ة : بكیئ�ة -مض�مون : فح�وى -خفایاه وأسراره : صدرك ذات -الزوج
 : رونیج�أ -نش�روا : عاثوا -أشار : أوعز -إشعال : تأریث -حجج : معاذیر -الیأس : القنوط -القربى : الزلفى -العطشان
 : رجس�ك -الرج�وع : النك�وص -مالینت�ھ : مص�انعتھ -تؤج�ل : تماط�ل -الداھی�ة : الطام�ة -سكت وعجز : وجم -یضجون

. شركك وفسادك

 جـ & س
 : ما األسباب التي أدت قتل توران شاه ؟ 1س
  : من األسباب التي أدت قتل توران شاه : جـ

 . (أصولھ، مصر) ضة الدینلم یعرف حق أولئك األبطال الذین حموا بی - 1    
. لشربوانھماكھ في اللھو وا (النفوذ والسیطرة) إبعاد األمراء واألكابر من أھل الحل والعقد - 2    
 . مطالبة شجرة الدر بما عندھا وما لیس عندھا من األموال والجواھر وتوعدھا بالقتل - 3    

 القول على ھذا السلطان الفاسد ؟ إلى أي مدى ینطبق ھذا (من أعمالكم سلط علیكم) : 2س
جـ : لما طغى وبغى ھذا المغرور غضب ممالیك الصالح لشجرة الدر فعزموا على قتلھ وما ھي إال أیام حتى قتل على 
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بإجماع أمراء الصالحیة وأعیان الدولة ونقش اسمھا  (العرش) أیدیھم بفارسكور وجلست شجرة الدر على أریكة الملك
 د على المنابرعلى سك النقود وترد

 . 
 : ما مصیر لویس التاسع ؟3س

لك إلى ود المجـ : جرت المفاوضات بین المندوب المصري و ملك فرنسا المعتقل على أن تسلم دمیاط للمصریین و یع
 . ومقدارھا أربعمائة ألف دینار الفدیة بلده بعد أن یدفع نصف ما علیھ من

 وأمراء الشام من تولیة شجرة الدر؟ صم با�المستع : ما موقف كل من الخلیفة العباسي 4س
لرجال قد اكانت  جـ : أنكر الخلیفة العباسي على األمراء الممالیك أن تتولى امرأة أمرھم وتملك مصر وقال : " إن

 ." عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسیِّر لكم رجال
 .فقد طمعوا في الھجوم على دمشق واالستیالء علیھا أما أمراء الشام -

 : وماذا كان رد فعل شجرة الدر؟ 5س
ه " لیك ولقبوالمما جـ : رد فعل" شجرة الدر" تنازلت عن الحكم لقائد جیوشھا األمیر عز الدین أیبك ووافقھا األمراء
الح الناصر ص الملك بالملك المعز" وكانت موافقتھم من أجل أال یخرج األمر من أیدیھم ویكونوا یداً واحدة في مواجھة

 .الذي توعد باالنتقام لقتل توران شاه(حاكم حلب) الدین

 : لماذا تولى عز الدین أیبك قیادة الجیش ؟ 6س
در جرة الشجـ : بعد أن قوي نفوذه وعظم شأنھ عند الملكة في الدفاع عن القصر السلطاني بالمنصورة وارتضتھ 

 . واختاره األمراء الممالیك

 فماذا فعل ؟ . (م لغریمھ أیبكثار حقد فارس الدین أقطاي على ما ت) : 7س
 (سنوات 6) جـ : طالب بتولیة أمیر من البیت األیوبي واختار معھ بعض الممالیك الملك األشرف رغم صغر سنھ

ن یستطیع ن أیبك ل ؛ ألوأقاموه سلطاناً شریكاً للملك (عز الدین أیبك) ورغم أنھ لم یغیر من نفوذه فقد طابت نفسھ قلیالً 
 . بالحكم (راد ، االختصاصاالنف) االستئثار

 : ما الذي فكر فیھ عز الدین أیبك حتى یصرف عنھ مؤامرات أقطاي غریمھ ؟ 8س
جـ : أراد صرفھ عن مؤامراتھ ضده فأرسلھ قائداً للممالیك البحریة على رأس حملة لقتال الملك الناصر 

 وقاتلھ وانتصر وعاد أقوى مما كان دمشق ؛ خوفاً من غزو مصر وتوجھ أقطاي بألفي فارس إلى غزة (حاكم) صاحب
.  

 لمن الكلمة ؟ ولمن قالھا ؟ ولماذا ؟ . ( .. إذا شاء سیدي أعارني قلبھ وأعرتھ لساني) : 9س
زواج منھا بتھ في الدر برغجـ : الكلمة لقطز الذكي .. وقالھا ألیبك الذي كان الحیاء یمنعھ من أن یفاتح السلطانة شجرة ال

. ھابلسانھ اللبق عن عواطف سیده وأستاذه عز الدین أیبك الذي یتمنى الزواج من، وأراد قطز أن یعبر 

 : وماذا كان ھدف قطز من إلحاحھ على سیده بھذا الزواج ؟ 10س
 . رؤیة جلنار والسعادة بلقائھا : من جھة : جـ
. یستریح أستاذه وینقضي الحزن عن السلطان : ومن جھة -

 طلب أقطاي بالزواج منھا؟: بَم ردت شجرة الدر على 11س
 لك الناصرمر المأجـ : أخبرت شجرة الدر أقطاي أنھا ال ترد طلبھ ، ولكنھا ال ترید أن تفكر في الزواج حتى ینتھي 

،  طمئن قلبھل ، فاصاحب دمشق ، و تأمن من تھدیده ، فاقتنع منھا أقطاي بھذا الجواب ، وحسب ذلك وعداً منھا بالقبو
 . الناصر وجنوده وجعل ھمھ القضاء علي

 : كیف أحسن قطز عرض سیده بالزواج من شجرة الدر ؟ 12س
إنجاز وعدِك لمملوكھ بالزواج من وصیفتك واآلخر أن حبِك لوصیفتِك ال  : بأمرین جـ : قال لھا إن أستاذه بعث إلیھا
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ورد وجھھا خجالً قائلة : ارجع إلى یجعلِك تقدرین على فراقھا .. فلیتزوجھا ویبقیا معاً في خدمتِك وردت بلباقة بعد أن ت
. أستاذك وقل لھ : ال أستطیع القیام بعرس وجیش الناصر على حدود مصر

 إلى أي مدى یصدق القول على المحب ؟ . (..من أجل المحبوبة أقاتل ولتھنأ یا قلب) : 13س
لوك بعض م ي حشد جیوشھ معجـ : فھم عز الدین أن شجرة الدر اشترطت لزواجھا أن یخلصھا من الملك الناصر الذ

ن في لمصرییابني أیوب ومنھم الصالح إسماعیل فتوجھ إلیھ وكانت الدائرة في بدایتھا على جنود المصریین ولكن 
لدینھ  ح إسماعیلالصال النھایة انتصروا وعاد عز الدین أیبك مظفراً فزینت البالد بأعالم النصر ، ونتیجة لخیانة الملك

ً ووطنھ فقد تمقتلھ خنق  . ا

 ؟ : طلب المملوكان بیبرس وقطز مطلباً مشابھاً من شجرة الدر بعد القضاء على أعدائھا. فما ھو 14س
وسیتھ اراتھ وفرطلب من شجرة الدر أن تنجز وعدھا لعز الدین أقطاي وتتزوجھ فحدثھا عن بطوالتھ وانتص بیبرس : جـ

 . تجاه السلطانة أقطاي ووقائعھ ولم یحسن الحدیث عن مشاعر
الذي  الدین أیبك الولھان فقد تخیل محبوبتھ جلنار في صورة السلطانة وتحدث بلسانھ وقلب سیده عز قطز المحب أما -

ائعة جمیلة الرلقة المدحھ بخلقھ وعفتھ وأمانتھ وقوة حبھ وخطرات نفسھ وحنین فؤاده ورقة المحبوبة حسنة الُخلق والخِ 
. الرقیقة الطاھرة الحسناء

 ن رد فعل شجرة الدر من المتنافسین ؟: ماذا كا 15س
أم رجالً تعجب بھ  (أیبك) جـ : رد فعل شجرة الدر من المتنافسین كانت في حیرة من أمرھا : أتتزوج رجالً یخضع لھا

بینھما  ال نار الخصامومال قلبھا لألول عزالدین أیبك ولم تقطع بقبولھ ورأت أن تعمل على إشع  (أقطاي) لقوتھ وبطولتھ
 . لقطز رسول عز الدین : قل ألستاذك : إني ال أقبل نصف ملك فإذا صار ملكاً تزوجتھ وقالت

 : ما الذي فھمھ عز الدین من قول السلطانة ؟16س
ك الصغیر وسجنھ على عزل السلطان الصغیر واالستقالل بالملك فقبض على المل (تحثھ ، تدفعھ) جـ : فھم أنھا تحرضھ

 . بالقلعة لینفرد بملك مصر

 :غضب أقطاي فكیف حاول أیبك أن یرضیھ ؟ وما أثر ذلك على أقطاي ؟ 17س
ھ بذلك طمعاً اإلسكندریة وكتب ل (منح ، خصص لھ) جـ : حاول أیبك أن یسترضي أقطاي فأغدق علیھ األموال فأقطعھ

النتصار ھ في افي أن یكف عن شره , ولكن أقطاي رأى في ذلك ضعفاً من أیبك وبدایة النتصاره فزاد طمعھ وزاد أمل
 . علیھ

 فإلي أیھما مالت ؟ " تنافس أیبك وأقطاي علي الزواج من شجرة شجرة الدر " : 18س
دت اضعاً ووجاً وتوجـ : أشعلت شجرة الدر المنافسة بین الفارسین لتختار منھما األنسب .. فوجدت في أیبك حباً صادق

 ألنھا لن رف " ؛لیھ حتى تتزوج بھ أن یعزل " الملك األشفي أقطاي طموحاً إلي الحكم ففضلت أیبك ولكنھا اشترطت ع
ذ قطاي فأخوبالفعل تم عزل الملك األشرف وتزوجت شجرة الدر من الملك المعز أیبك مما أثار أ تتزوجبنصف ملك

 ج من ابنةسیتزو ینشر الفساد في كل مكان ویقطع الطریق حتى یثبت عجز الملك عن إدارة البالد وسیاستھا وأعلن أنھ
 . الملك المظفر صاحب حماة وأنھا ستنزل في قلعة الجبل بینما تترك شجرة الدر القلعة البنة الملوك

 ما معنى ھذا ؟ وبم تصرف أقطاي ؟ . (.. اسقط في یدي أقطاي وأنھار أملھ) : 19س
ك خداع السلطانة وكان یتوقع أن ترضى بھ وأدر (عز الدین أیبك) اندھش من زواج شجرة الدر من المعز : معناه : جـ

 . لھ فجمع أتباعھ وجھر بمعارضة أوامر الملك المعز ووضع مقالید السیاسة في أیدي أتباعھ

 : ما الذي أخاف شجرة الدر من أقطاي؟ وما الحیلة التي دبرتھا لتتقي ذلك ؟ 20س
حیث كان أقطاي یتحداه ,  جـ : لما أیقنت شجرة الدر بانتقام أقطاي ورأت فیھ خطراً كبیراً علیھا وعلى ُملك زوجھا
ألیبك أال  (أشارت ، ألمحت) قررت أن تتخلص منھ حمایة لنفسھا ولملك زوجھا قبل أن یتخلص ھو منھما. فأوعزت

یعارضھ في شيء وأن یظھر لھ الرضا , ثم أوعزت لقطز أن یخبر صدیقھ بیبرس أن الملكة قررت النزول عن قلعة 
ت شجرة الدر ذلك بالفعل فجعلت تظل نھارھا ھي والملك المعز في قصر القلعة فإذا الجبل وتركھا لألمیرة القادمة , ونفذ
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أتي اللیل نزلت بحاشیتھا وجواریھا إلى قصر أخر أسفل القلعة أضیئت فیھ المصابیح . فلما رأى أقطاي ذلك ظن أن 
ة الدر) في قصر آخر لتبعد عن شجرة الدر قد عجلت بالنزول وإخالء القلعة حتى ال تأتي زوجتھ األمیرة إال وھي (شجر

 .نفسھا معرة الخضوع إلرادتھ , فاطمأن وظن أن الملك سیتم لھ

 : َمْن حرضتھ شجرة الدر لقتل أقطاي ؟ وما الثمن ؟ 21س
ابھ اد أصحجـ : حرضت قطز في مقابل زواجھ من جلنار وأراد قطز الخالص من أقطاي لظلمھ وبغیھ على الناس وفس

لیعاوناه في ھذه  تميبھادر ، وسنجر الغ :  تقرباً إلى هللا وأمده عز الدین أیبك بمملوكین ھماوما یستحل بھ دمھ إال
 .المھمة

 : كیف تم قتل أقطاي على ید قطز ؟ 22س 
یطلب منھ  ألقطاي وأصحابھ فأسرع قطز یخبر أستاذه بأن الوقت جاء لتنفیذ الخطة , فأرسل أیبك بیبرس جـ : خرج

قد اطمأن ألیبك لما أظھره من موافقة على  أقطاي ستشیره في أمر ھام , وكانالحضور للقلعة حتى ی
وغیرھم من  شقربیبرس وسنقر األ من القلعة , وقد نصحھ ممالیكھ بأنھ خدعة وأنھ البد أن ینتظر الدر شجرة نزول

رجع أا حتى ینتظروأصحابھ حتى یعودوا من الصید , فرفض قال إني ال انتظر حتى یرجع ھؤالء ولكن ھؤالء یجب أن 
غلق باب أوامید , وذھب دون اھتمام بنصیحة ممالیكھ. وركبوا معھ خشیة علیھ , فما وصل القلعة ودخل إلى قاعة الع

یده على مقبض فمضى في طریقھ و (الرجوع) القلعة ومنع ممالیكھ من الدخول فأحس بالشر ومنعھ كبریائھ من النكوص
یذھبا  ز صاحبیھ بأنھم بلھجة اآلمر : اذھبوا فافتحوا الباب لممالیكي . فأمر قطوصاحباه قال ل قطز سیفھ , فلما رأى

ي سیفك فإنھ ال حتى وصل الدھلیز ثم قال لھ : أعطن قطز حتى صارا خلفھ فمضى بھ أقطاي لیفتحا الباب فمرا بجانب
ر , فطعنھ قطز لمملوك الحقیأتجردني من سیفي أیھا ا : یجب أن یدخل أحد رعیتھ على الملك ومعھ سفیھ , فقاألقطاي

 . (فسادك) بخنجره في جنبھ وقال بل أجردك من حیاتك وأطھر البالد من رجسك
سیفھ لیتقي  قطز (أخرج) وبدأ یضرب قطز بسیفھ واضعاً یده األخرى على فم الطعنة , فسل أقطاي فثار

قتلھ وحده حتى یوا المملوك الحقیر من الخلف منعھم قطز وقال : دع أقطاي ولما أراد اآلخران ضرب , أقطاي ضربات
 .المعز ال یقول الناس قتلھ ثالثة من ممالیك

, فیرد  قواه , وھو یقول یا ملعون اثبت لي (تضعف) یثب علیھ ویتقي ضرباتھ منتظراً أن تخور قطز واستمر
ً وھو ییا زوج األمیرة اثبت لنفسك , ثم خانتھ قدماه فسقط على األرض ولم یستطع أن یقوم  قطز علیھ  ضرب یمینا

 .بیبرس أمامھ ینظر إلیھ وھو یقول لھ ادُن مني یا صدیق وقطز وشماالً 

ى من وجھ من المتحدث ؟ وإل . " أعطني سیفك فال ینبغي للملك أن یقابلھ أحد من رعیتھ والسیف معھ " : 23س
 الكالم ؟ وبم رد ؟

 . قطز وقد وجھ كالمھ ألقطاي :المتحدث ھو : جـ
." أتجردني من سیفي أیھا المملوك القذر " : الذي قال لھ -

 : ماذا فعل المعز برأس أقطاي ؟24س
رى في ئیسكم) فسنال ر جـ : رماھا لبیبرس وجماعتھ فتفرقوا خائفین بعد أن قال لھم : (انجوا بأنفسكم قبل أن ینالكم ما

 . (لیكونّن من قتاليقلوبھم الرعب وجعل بیبرس من ذلك الیوم یقول : (لقد فعلھا صدیقي في وهللا 

 : تدریبات
)1( 

 جاره منھمأم فما " وما ھي إال أیام حتى قتل بأیدي موالي أبیھ في سماطھ الممدود بفارسكور بین سمع الناس وبصرھ 
لمشورة، اوأھل  مجیر، جلست شجرة الدر على أریكة السلطنة بإجماع أمراء الممالیك الصالحیة واتفاق أعیان الدولة

نیع ملكة اب المعلى سكة النقود (ورددت منابر القاھرة ومصر... اللھم أدم سلطان الستر الرفیع والحج ونقش اسمھا
 المسلمین..) " .

 تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي : -(أ) 
 أرائك). -أوراك  -" : (أراك  أریكة جمع " -1 
 أعین). -عاین  -" : (عین  أعیان مفرد " -2 
 صیغة منتھى الجموع). -صفة على وزن أفعل  -مقابر" ممنوعة من الصرف ؛ ألنھا (علم أعجمي  " -3 
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 ما األسباب التي أدت قتل توران شاه ؟ -(ب) 
 ھات جملة تؤدي معنى العبارة التي بین القوسین في القطعة. -(جـ) 
 " من قائل ھذه العبارة ؟ ومتى قیلت ؟ نا ننج بأنفسنااسكتي وال تجمعي لي بین عذاب القوم ومرارة اللوم ودعی " -(د) 

 اإلجابات :
 -(أ) 
 صیغة منتھى الجموع. -3    عین. -2    أرائك. -1 

 األسباب التي أدت قتل توران شاه : -(ب) 
 لم یعرف حق أولئك األبطال الذین حموا بیضة الدولة. -1 
 العقد وانھماكھ في اللھو والشرب.إبعاد األمراء واألكابر من أھل الحل و -2 
 تل.مطالبة شجرة الدر بما عندھا وما لیس عندھا من األموال والجواھر وتھدیدھا وتوعدھا بالق -3 

 الجملة " دُعي لھا على المنابر". -(جـ) 
ط وجتھ بدمیازإلى لق قائل العبارة لویس التاسع ملك فرنسا. وقالھا بعد أن فدى نفسھ بأربعمائة ألف دینار وانط -(د) 

 یندب لھا سوء الحظ ونكد الطالع وتلومھ على إلقائھ بیده إلى التھلكة ".
)2( 

وال رون بز" ولكنھم لم یكادوا یتخلصون من دعاة الناصر وأشیاعھ في مصر بتشتیت شملھم والقضاء علیھم ویشع 
 ."ن جدید مالتنافس القدیم بینھم الخطر عنھم ورجوع أمرھم كما كان ، حتى دبت عقارب البغضاء بینھم ، وعاد 

 " في جمل من إنشائك . أشیاع " ، ومقابل " دعاة " ، ومفرد " تشتیت ھات مرادف " -(أ) 
 . علل. منازعة وافق األمراء الممالیك على اختیار عز الدین أیبك لتولي السلطنة ، أو الملك دون نقاش أو -(ب) 
 ا :انسب كل عبارة مما یأتي إلى قائلھ -(جـ) 

 " ما نبغي مملوكاً یتولى علینا بل نرید سلطاناً من آل أیوب " . - 1    
 " إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسیر لكم رجالً " . - 2 

 اإلجابات :
 -(أ) 

 ، والجملة : المطامع تؤدي إلى تفریق الشعوب . تفریق - 1
 خیر .، والجملة : ما أعظم الداعي إلى ال داع - 2
 ، الجملة : ُھِزم أعداء الحق . أعداء - 3

 : یرجع ذلك إلى -(ب) 
 نفوذ شجرة الدر وقوتھا . - 1
 .ي ضمھا خشیة األمراء أن تضیع السلطة من أیدیھم إذا قوي دعاة الملك الناصر وأشیاعھ بمصر ونجحوا ف - 2
 علیھم . لو نجح الناصر في االستیالء على مصر النتقم منھم وحاول القضاء - 3
 الخطر الذي یواجھونھ وّحد كلمتھم وضم صفوفھم وجعلھم یعرضون عما بینھم من خالف ومشاحنات. - 4

 -(جـ) 
 قالھا العامة للملك المعز . - 1
 قالھا الخلیفة العباسي عندما تولت شجرة الدر الملك . - 2

)3( 
اطبھا في لدر وخالفارس أقطاي حقاً إلى شجرة ا "لم یكن ما سمعھ قطز من صدیقھ بیبرس حدیثاً مختلقاً ، فقد ذھب 

وجئت فھا ، وقد في ید الزواج وكان جریئاً ، فما عقد الحیاء لسانھ ، وما عاقتھ ھیبة الملكة عن اإلفضاء إلیھا برغبتھ
 فكرد أن تال تریوشجرة الدر بھذا الطلب الصریح الجريء ، ولكنھا ملكت أعصابھا وقالت لھ بھدوء إنھا ال ترد طلبھ 

 في الزواج حتى ینتھي أمر الملك الناصر...).
 العاقل الحكیم من یتحكم في نفسھ ویستغل الموقف لصالحھ ویستفید منھ... كیف تثبت ذلك من خالل القطعة. -(أ) 

 ما الطریق الذي سلكھ أقطاي لالنتقام من " شجرة الدر" بعد أن تم زواجھا من عز الدین أیبك ؟ -(ب) 
  (صح) أمام الصواب وعالمة (خطأ) أمام الخطأ فیما یأتي : ضع عالمة -(جـ) 

 أمر الھمزة ھمزة أصلیة. - 1 
 كانت نھایة أقطاي على ید "قطز". - 2 
 حزنت شجرة الدر على أقطاي لرغبتھا في الزواج منھ. - 3 

 اإلجابات :
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حیاء وال ھیبة الملكة لسانھ . فما كان من شجرة حیث خاطب أقطاي شجرة الدر في الزواج وكان جریئاً فلم یعقد ال -(أ) 
الدر إال أن تمالكت أعصابھا ولم تنھره أو تغضبھ ولكن قالت في ھدوء مستغلة رغبتھ في الزواج منھا أنھا ال ترد طلبھ ، 

ولكنھا ال ترید أن تفكر في الزواج حتى ینتھي أمر الملك الناصر صاحب دمشق وتأمن على مصر وعلى نفسھا فھذا 
 الجواب أقنع أقطاي وحسب ذلك وعداً منھا وجعل كل ھمھ القضاء على الناصر وجنوده.

وجة لھ زحل محلھا لجبل لتالطریق الذي سلكھ أقطاي عقاباً لشجرة الدر ھو أن العقاب ال یتم إال بإنزالھا من قلعة ا -(ب) 
ب في موك الملك قد حملت إلى دمشقمن بنات الملوك فصاھر الملك المظفر صاحب حماة وشاع ھذا الخبر أن ابنة 

عة سكن قلیإلحضارھا إلى مصر حیث تزف إلى أقطاي وأخبر الملك المعز بھذا اإلصھار وطلب أقطاي اإلذن لھ أن 
 أشارت علىفیھ ف الجبل بعروسة من ساللة الملوك . فعندما علمت شجرة الدر بھذا الخبر وأدركت أن األمر جد ال ھزل

 في شيء . زوجھا أال یعارض أقطاي
 -(جـ) 

 صواب   - 1
 صواب   - 2 
 خطأ   - 3 

  )4( 
 : انسب كل عبارة مما یأتي إلى قائلھا : 1س

 " ما نبغي مملوكاً یتولى علینا بل نرید سلطاناً من آل أیوب " . 
 " إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسیر لكم رجالً " . 

 م) 0042(الدور الثاني  جھود قطز في تدعیم مركز الملك المعز أمام منافسیھ األقویاء ؟ - 1:  علل : 2س
 )م 2004تحریض قطز الملك المعز على قتل الملك الصالح إسماعیل .(الدور الثاني  - 2 

 االمتحانات
 م 1997األول  الدور 

ئر بالد على سا فلم یكد نائب السلطنة المصریة یسمع بما حل ببغداد من نكبة التتار ، وبتحفز ھوالكو لالنقضاض "
 ." لت لھ ذكریات خالھ جالل الدین ، وجده خوارزم شاهاإلسالم ، حتى ثارت شجونھ ، وتمث

: تخیر أدق إجابة مما بین األقواس لما یأتي -أ) )
  . (استعداد -إسراع  -اھتمام ) :  "تحفز " تحفز ھوالكو) .. مرادف) -    
  . (شجوا -شجن  -شجي ) :  " شجون " ثارت شجونھ) .. مفرد) -    

 . بغداد على أیدي التتاروضح النكبة التي حلت ب -ب) )
 ؟ وما دور نائب السلطنة في ذلك ؟  ما وقع سقوط بغداد على شعور المصریین  -جـ) )
 م 1998الثاني  الدور 

ھ تھ ، وصدقینھ وعفدأما قطز ال یعد لشجرة الدر ما تعلم من مناقب أستاذه وخاللھ ، بل یجزئ في ذلك باإلشارة إلى  "
 ."ثم یفیض في شرح حبھ وبث غرامھ وأمانتھ ، وإخالصھ ووفائھ ،

: تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس لما یأتي -أ) 
 .  (آراء سلیمة -خواطر سریعة  -أفعال كریمة  -تجارب كثیرة ) :  "مناقب " معنى -    
 . (خلیلة -َخلة  -خّل  -ُخاللھ ) :  " خالل " مفرد -    
 .رجرة الدي الحدیث عن أستاذه . وضح ذلك ، مبیناً تأثیر كلماتھ في شكان قطز یستحضر حبیبتھ جلنار ف -ب) 
 ھا ؟ماذا خطر لجلنار حین نظرت إلى بیبرس ، وھو یمدح سیده أمام شجرة الدر ؟ وما أثر ذلك فی  -جـ) 

 م 2004الثاني  الدور 
مالیك غیره من مأیبك و ابكھا عز الدینقامت الملكة العظیمة شجرة الدر بتدبیر مملكتھا أحسن قیام یعاونھا في ذلك أت  "

 یھا روحھایمن علزوجھا ووزرائھ المحنكین وقواده العظام ، ولكن إن استتبت لھا األمور في الدیار المصریة حیث تھ
 . "فما استتب لھا كذلك فیما وراءھا من بالد الشام التابعة لمصر

: في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا  -أ) )
 . في جملتین مفیدتین " تھیمن " ، ومرادف " استتب " مضاد ضع       

 ماذا فعلت شجرة الدر الستقرار مملكتھا ؟ ولماذا لم یستتب لھا األمر في بالد الشام ؟ -ب) )
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 : علل لما یأتي  - (جـ)
. جھود قطز في تدعیم مركز الملك المعز أمام منافسیھ األقویاء - 1    
 . المعز على قتل الملك الصالح إسماعیلتحریض قطز الملك  - 2    

 م 2011الثاني  الدور 
طال ئك األبولكن السلطان الجدید الملك المعظم " توران شاه " لم یشكر نعمة هللا علیھ ، ولم یعرف حق أول "

 ال الدولةرج ي إبعادبیضة الدین ، وشفوا صدور المؤمنین ، ورفعوا مجد مصر عالیاً على العالمین ، فأخذ ف حموا الذین
   " .من أھل الحل والعقد األمراء واألكابر وإطراح ،
: في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي -أ) )
  ( عصیان -محاربة  -إبعاد  ) : "إطراح " مرادف   1 - 
 (ضیعوا -سلموا  -أھانوا  "  : )حموا " مضاد   2 - 
 (األكبر -الكابر  -الكبرى  ) : "األكابر " مفرد   3 - 
 . وضح األسباب الحقیقیة التي أدت إلى التخلص من توران شاه -ب) )
 من الذي تولى الحكم بعد توران شاه ؟ ولَم تنازل عنھ فیما بعد ؟ ولمن تنازل ؟ -جـ) )

 الفصل الثاني عشر
 در"وشجرة ال أیبك من جلنار ونھایة قطز " زواج

الدور  - 2008الدور األول  - م2005الدور الثاني  - م2002الدور الثاني   - م2000الدور الثاني  : ]جاء في امتحانات
 [م2012الدور الثاني  - م2010الثاني 

 . اضغط على السنة لتشاھد سؤال االمتحان وإجابتھ
 ملخص الفصل

 .ماعتھ أصبح قطز نائب السلطان ، وتزوج جلنار مكافأة لھ على جھوده في تخلیص البالد من شرور أقطاي وج 

 ا ، وتطلبسیطرتھالمعز یستأثر بالسلطة ویضیق بتسلط شجرة الدر فدب الصراع بینھما ، تتمسك ھي ب ولكن بدأ الملك 
بل ابنھ ي مستقفمنھ أن یطلق زوجتھ األولى أم ولده على ویصر على التمسك بسلطانھ ویحن إلى زوجتھ األولى ویفكر 

 لیكون خلیفة لھ على عرش مصر .

ا ن قدرھممكل منھما یفكر في الخالص من اآلخر بطریقة واحدة ھي أن یرفعا واشتد الصراع بین الزوجین وأخذ  
 إلى ملك من ملوك البیت األیوبي . (الزواج) باإلصھار

ن یكون أاف من فقد بدأت شجرة الدر تعرض على الملك الناصر أن یتزوجھا ویكون ملكاً على مصر بعد قتل المعز فخ 
 ذلك خدیعة فلم یرد علیھا .

 الملك المعز لیخطب بنت الملك المظفر صاحب دمشق وعندما رفض خطب بنت صاحب الموصل فوافقھوأرسل  
 وتضاعفت الوحشة بین الزوجین وقطز في حیرة بینھما یحاول اإلصالح فال یستطیع .

ھا في البعن مط علمت شجرة الدر أن المعز عازم على إنزالھا من القلعة ، فقررت أن تتظاھر بالخضوع لھ والتنازل 
قطز أن  وحاول تطلیق زوجة األولى ، وأنھا ندمت على كل ذلك فرق قلبھ لھا واطمأن وھو ال یعرف أنھا تدبر لقتلھ

 .  یحذره من غدرھا فلم یستمع لھ

ة الدر حملوا شجراناً وودبرت خطتھا الماكرة بقتل المعز لیالً في الحمام فأسرع ممالیك المعز إلى تولیة ابنھ على سلط 
 .المعز  أم على السلطان فأمرت جواریھا فضربنھا بالقباقیب حتى ماتت وأسدل الستار علیھا وعلى زوجھاإلى 

 اللغویـات :

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2000.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2000.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2002.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2002.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2005.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2005.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2008.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2008.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2010.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2010.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2010.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2012.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2012.htm
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:  أسھدھا -لمنظما:  النضید - الخوان  : ما یؤكل علیھا م األخونة -المزھر وھو العود  : م المزاھر -: أوفت برت -
:  يحواش -فجریاض الب: اللیل الذي خالط ظلمتھ  الغبش -: الساكنة ساجیةال - : ھـارب نافر -: الفراق البیـن - أرقھا

 ي القرابةأ:  اراإلصھ -: مفیدة نافعة ناجعة -: الحاضرة العتیدة -: یطمئن لھا  یستنیم للحوادث -حاشیة  جوانب م
 : غطت . رانـت -: الدالل الدالة -: كشف كشــر -بالزواج

 
 س & جـ

 " في البقیة الباقیة من جماعة " أقطاي " ؟  المعز  : ماذا فعل الملك " 1س
 جـ : قبض علیھم وقتل رؤساءھم الذین یُخَشى منھم ، وحبس الباقین .

  
 : لماذا أعجب الناس بشجاعة قطز وبم قدره الملك المعز ؟ 2س

لكھ یھ وعلى ملھ علن فضجـ : ألنھ خلّصھم من فساد أقطاي حیث قام بقتلھ ولقد عرف الملك المعز لمملوكھ الشجاع األمی
 منصب نائب السلطنة .  فزاد في تقریبھ وترقیتھ حتى أعتقھ وقلده

  
 : بَم كافأ المعز قطز ؟ وبم كافأتھ شجرة الدر ؟ 3س

لشیخ ر وتولى ابجلنا جـ : قلده منصب نائب السلطنة ولم یزد قطز إال إخالصاً في خدمتھ أما شجرة الدر فقد أنعمت علیھ
 . قطز عقد الزواج وقامت الملكة بتزین وصیفتھا وزقتھا بنفسھا إلى نائب السلطنة ابن عبد السالم

  
 : تحقق حلم األرض وأجیبت دعوة السماء وضح . 4س

ا في غرقت نجـ : الحلم تمثل في زواج قطز من جلنار والدعوة من رجل صالح ھو الشیخ العز اطمأنت روحا امرأتی
   ون) .السند(عائشة خاتون ، جیھان خات نھر

  
 : ما الحقان اللذان حاربت من أجلھما شجرة الدر مع زوجھا ؟ 5س

   د .البال بزوجھا ، وحق نفسھا باالحتفاظ بسلطتھا على (االختصاص ، االنفراد) جـ : حق قلبھا في االستئثار
  

 : كیف دب الخالف بین الملك المعز وزوجتھ شجرة الدر ؟ 6س
 ؟ وما رد الفعل على المعز ؟ بَمَ◌ تشبثت شجرة الدر أو       

ز قد لملك المعاوكان  جـ : استثقل المعز نفوذ شجرة الدر علیھ وتشبثھا بما تدعیھ من حقھا في االنفراد بالسلطان دونھ
استوحشت فش مصر انقطع زمناً عن زوجھ وأم ولده على فعاد إلیھا وجعل یفكر في مستقبل ابنھ ؛ لیكون خلیفة على عر

ك ن الممالیمالمعز  منھ وأمرتھ بطالق زوجتھ القدیمة ثم إنھا جعلت تقرب إلیھا من ال یمیل إلى الملكشجرة الدر ذلك 
ھ ي على نفسلك وخشالصالحیة وتولیھم المناصب وتنزع من أشیاع الملك وأتباعھ مقالید األمور . أما المعز فلم یطق ذ

من وراء  مستمرة مع زوجتھ أم علي وظلت الحرب بینھمامنھا فترك قلعة الجبل ، وأقام بمناظر اللوق حیث یبیت فیھا 
 الستار وكالھما یفكر في التخلص من اآلخر .

 : فیَم كان یفكر الزوجان ؟ 7س
 جـ : كل منھما یفكر في الخالص من اآلخر بطریقة واحدة .

  
 فعل المعز لیواجھھا ؟  : ما الخطة التي أعدتھا شجرة الدر لتواجھ الملك المعز وماذا 8س

 فبعثت وبيت األیإلى ملك من ملوك البی اإلصھار وھي جـ : لقد اتفقا على وسیلة واحدة ظناھا ناجحة في ھذا السبیل
ً  (حاكم) أمناء سرھا بھدیة فاخرة إلى الملك الناصر صاحب  شجرة الدر أحد تعرض  ة)(رسال دمشق وأرسلت معھ كتابا

 تكون ھذه نصور أنمصر وتتكفل بقتل الملك المعز فخشي الملك المكھ فیھ على الملك الناصر التزوج بھا على أن تملِّ 
 خدیعة فلم یجبھا بشيء .

لیھ تزف إ وأما الملك المعز فإنھ بعث یخطب أخت الملك المنصور صاحب حماة وھى عروس عدوه أقطاي التي لم  -
لبھ وكتب طلرحیم اتھ فقبل الملك فلم توافق األمیرة فبعث إلى الملك الرحیم بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل یخطب ابن

 . أقطاي إلیھ یحذره من شجرة الدر ویعلمھ بأمر رسالتھا إلى الملك الناصر وھكذا اتخذ كل منھما خطة عدوه
  

  : ماذا حدث بعد أن عرف كل من المعز وشجرة الدر نیة صاحبھ؟ 9س
 نھ .خالص موبدأت شجرة الدر تدبر لل جـ : تضاعفت الوحشیة بینھما وكشر الشر عن أنیابھ ونفر الوفاق بینھما
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 : ماذا فعل قطز تجاھھما ؟ 10س

یشد وجـ : كان في حیرة من أمرھما فكل منھما لھ فضل علیھ وحاول اإلصالح بینھما وقد أخذ یساعد سیده 
 جتھ .في الباطن وقد بقى على وده للملكة في الظاھر حفاظاً على سابق جمیلھا معھ ومع زو (یقویھ) أزره

  
 : ما موقف شجرة الدر بعد أن علمت بعزم الملك على إنزالھا من قلعة الجبل ؟ 11س

ھ علت في حقفلى ما جـ : عزمت على أن تسبقھ بالكید قبل أن یخرج األمر من یدھا فبعثت إلیھ من حلف لھ بأنھا ندمت ع
 یھ .الغیرة علحبھا و ذلك إال بدافع منوأنھا اشتاقت لمصالحتھ وتنازلت عن إلزامھا لھ بتطلیق أم ولده وأنھا ما فعلت 

  
 وما موقف قطز من ذلك ؟  : ماذا قرر الملك المعز بعد رسالة شجرة الدر لھ ؟ 12س

 اإنھ سیصالحھ :سولھا جـ : رق الملك المعز لھا حتى بكى وغلبھ الحنین إلیھا وكان حبھا ال یزال حیاً في قلبھ فقال لر
أصالحھا  ھ : كیفعلم بما جرى فنھى أستاذه عن المبیت في القلعة فامتنع وقال لویبیت عندھا تلك اللیلة ولكن قطز 

  " وقُِضَي األمر . لیقض هللا أمراً كان مفعوالً  فوجم قطز وقال في نفسھ "  وأسيء الظن بھا ؟!
  

 : كیف كانت نھایة الملك المعز ؟ وكیف أسدل الستار على شجرة الدر ؟ 13س
ة ك مات فجأن الملز الدین أیبك) في الحمام لیالً بأیدي جماعة من خدم شجرة الدر وأشیع أجـ : قتل الملك المعز (ع

معز الملك ال لى بننور الدین ع فانطلق ممالیكھ وأمسكوا بالخدم الذین أقروا بجریمتھم وقبضوا على شجرة الدر ونصبوا
وأول عمل  -نائب السلطنة وعمره خمسة عشر عاماً وظل قطز في منصبھ  بالمنصور سلطاناً ولقب أیبك

سور  قیت منأن أمر فحملت شجرة الدر إلى أمھ فأمرت جواریھا فضربتھا بالقباقیب حتى ماتت فأل المنصور للملك
 لدر" .شجرة االقلعة إلى الخندق ثم وریت التراب بعد أیام وھكذا أسدل الستار على الملكة العظیمة المجاھدة "

 : تدریبات
)1( 

عقد  ي تولىلدر فضل ھذا الملوك الشجاع علیھا فبرت بوعدھا، وأنعمت علیھ بجلنار، وكان الذ" لم تنس شجرة ا 
ھر المزا تزویجھما الشیخ عز الدین.. وانتصف اللیل وانقطعت جموع المودعین... وسكتت أصوات الغناء وألحان

رة بین الفرح والحسوالعیدان وسكتت حركات الرقص وتناعست عیون المصابیح وأوى الجواري إلى مخادعھن 
 وأرخیت الستائر على الجناح المیمون ... وخال الحبیبان السعیدان... " .

 تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي : -(أ) 
 باركت) . -غدرت  -(منعت  ومضادھا وفت) -وھبت  -" : (منحت  برت مرادف " -1    
 دُعي) . -داع  -مدعي) وفعلھ (دعا  -ي داع -" مفردھا : (مدعو  المدعوین " -2    
 سببیة) . -تضاد  -" عالقة : (تفاوت  الفرح والحسرة بین " -3    

 خال الحبیبان السعیدان ... بین معنى " خال " واستعملھا في جملة بمعنى آخر . -(ب) 
 ھما معھ .كل من یناً ما فعلھلم ینَس كل من عز الدین أیبك وشجرة الدر فضل قطز علیھما . اشرح العبارة مب -(جـ) 

   ضع عالمة (صح) أمام الصواب وعالمة (خطأ) أمام الخطأ فیما یأتي : - (د)
 عاش الزوجان السعیدان حینا من الدھر في قصر من قصور دمیاط . ( ) -1    
 أمرت " شجرة الدر " زوجھا أن یطلق زوجتھ أم ولده فقبل المعز ذلك . ( ) -2    
 ك المعز بقلعة الجبل حتى مات . ( )ظل المل -3    
 المزاھر جمع مزھر وھو العود الذي یضرب بھ . ( ) -4    

 اإلجابات :
 -(أ) 
 وفت ومضادھا "غدرت" . -1    
 مدعو وفعلھ دُعي . -2    
 عالقة تضاد . -3    

 "خال" بمعنى "انفرد". واألخرى "حفظت القصیدة خال بیتین". -(ب) 
لدین أیبك فضل مملوكھ علیھ وعلى ملكھ فزاد في تقریبھ إلیھ وترقیتھ حتى أعتقھ وقلده أكبر لم ینس عز ا -(جـ) 

المناصب في الدولة وھو منصب نائب السلطنة ، كما استقبل الوفود التي أتت مھنئة بزواج مملوكھ الوفي ، ولم تنس 
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ار ، كما جلست تستقبل وفود المھنئات شجرة الدر فضل ھذا المملوك الشجاع علیھا فبرت بوعدھا وأنعمت علیھ بجلن
 بزواج مملوك زوجھا على وصیفتھا األسیرة عندھا .

     -(د) 
 خطأ   -1    
 خطأ   -2    
 خطأ   -3    
 صواب   -4    
  

 االمتحانات
 م 2000الدور الثاني 

 یدان ،لمزاھر والعوانتصف اللیل ، وانفضت جموع المدعوین والمدعوات ، وسكنت أصوات الغناء ، وألحان ا "
لى لستائر عاوتناعست عیون المصابیح ، وأخذ الخدم یرفعون الموائد ویطوون األخونة ، وأرخیت … وخفقت الطبول 

 . الجناح المیمون ، وخال الحبیبان السعیدان
 :تخیر الصواب مما بین القوسین فیما یلي -أ) )

 .(انصرفت -ابتعدت  -مرادفھا : (انھزمت  " انفضت " -    
 (ضعفھا -انعكاسھا  -تعبیر یوحي بـ : (انطفاء أضوائھا  " المصابیح عیون تناعست " -    
 .(خَونة -خوان  -مفردھا : (خائن  " األخونة " -    

 .لشجاعتھ في تخلیصھم من عدوھم . وضح ذلك (قطز) المملوك (الدر شجرة) و (المعز) كافأ  -ب) 
 .واذكر وسائل كل منھما للتخلص من اآلخر (الدر شجرة) و (زالمع) بین لَم دب الخالف بین  -جـ) 

  
 م 2002الدورالثاني  

 حب أن یتمأني ال " وبعثت شجرة الدر إلى مملوك زوجھا فقالت لھ : " إني أرید أن أفي لك بوعدك وأزوجك جلنار ولكن
صر ؛ محد في أذي ال یقدر علیھ عرس وصیفتي األثیرة عندي في غیر قلعة الجبل ، وقد رأیت أننا أخلیناه لذلك ال

 لیسكنھا مع زوجتھ "
 في ضوء فھمك سیاق الفقرة تخیر الصواب مما یلي :  -(أ) 
 المكرمة) . -المفضلة  -الحبیبة  -" مرادفھا : (الخاصة  األثیرة " -    
 البخل) . -الغدر  -الوعید  -" مضاده : (البعید  الوعد " -    

 ا .؟ بین أسباب اقتناعھ بتنفیذ مطلبھ أقطاي في شأن عدوھا قطز من الدر شجرة ما الذي طلبتھ  -(ب) 
الدر)  و (شجرة المعز) ما األثر الذي وجده قطز لدى الناس نتیجة تنفیذ ما طلب منھ ؟ وبم كافأه كل من : (الملك -(جـ) 

 ؟
  

 م 2008الدور األول 
، ولكن  تحت رعایة سیدیھما الزوجین السعیدینوعاش الزوجان حینا من الدھر في قصر من قصور قلعة الجبل  "

  .." .األفراحولمآتم الزمان الغادر كان أبخل من أن یبقى على قصرین ھانئین في تلك القلعة التي طالما تعاقبت فیھا ا
 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا ضع -أ) )

  .في جملتین مفیدتین "ھانئ " ، ومضاد  "الغادر " مرادف
 سعادة ؟تدم ال في الفقرة السابقة عاش زوجان سعیدان في كنف زوجین سعیدین آخرین . من ھؤالء ؟ ولماذا لم -ب) )
 . لحقیناذكر طریقتھا في الحفاظ على ھذین ا . نفسھا ، وحق قلبھا أرادت شجرة الدر أال یضیع حق -جـ) )
 
 م 2010الثاني  الدور 

 لمملوكھ في عیونھم ، وأحبوه من ذلك الحین ، وعرف الملك المعز وأعجبوا بشجاعة قطز وبطولتھ ، وعظم"  ..
 . "....ةالدول الشجاع األمین فضلھ علیھ وعلى ملكھ , فزاد في تقریبھ وترقیتھ ، حتى أعتقھ وقلده أكبر منصب في

 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا ، تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلي -أ) )
 . [خسر -حقر  -َضُمَر  -كبر  ] : "عظم " مقابل كلمة    1 - 
 . [كرمھ -أطلعھ  -حرره  -قیده  ] : "أعتقھ " مرادف كلمة    2 - 
 . [فضالء -فضائل  -أفاضل  -أفضال  ] : "فضل " جمع كلمة    2 - 
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        . طزوضح مظاھر إعجاب الشعب بشجاعة قطز ، مدلالً على تكریم عز الدین أیبك لق  -ب) )
ر من قطز جرة الدبین مظاھر حفل العرس الذي أقیم لقطز بقلعة الجبل . وما رأیك في موقف عز الدین أیبك وش -جـ) )
 ؟
 
 م 2012الثاني  الدور 

دان ، جموع المدعوین والمدعوات ، وسكتت أصوات الغناء وألحان المزاھر والعی وانتصف اللیل ، وانفضت "
  . " ..خونة، وأخذ الخدم یرفعون الموائد ویطوون األ حركات ، وتناعست عیون المصابیح الطبول ، وسكنت وخفتت

 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي -أ) )
 (نامت -انصرفت  -سكنت  ) : "انفضت " معنى1 - 
 (علت -صمتت  -انتشرت : " )خفتت " مضاد2 - 
 (بزوغ الصباح -شیوع الھدوء  -تعبیر یفید : (انتشار الحوار   "تناعست عیون المصابیح3 - " 
 ما المناسبة التي تتحدث عنھا العبارة السابقة ؟ وما مظاھر السعادة والفرحة بھا ؟ -ب) )
 بإیجاز اكتب عن النھایة الحزینة لعز الدین أیبك ، وشجرة الدر -جـ) )
 
 

 الفصل الثالث عشر
 " قطز یجلس على عرش مصر ویستعد لغزو التتار"

ر الدو - م2004الدور األول - م2003الدور األول - م1999الدور األول - م1997الدور األول : ]جاء في امتحانات
  [م2010الدور األول - 2009الدور الثاني - 2008الدور الثاني - م2007األول 

  ملخص الفصل
كن�ھ لالنتق�ام م�ن قت�ل س�یده أقط�اي عل�ى ی�د المع�ز وقط�ز، ول یحّرض بعض ملوك المسلمین عل�ى غ�زو مص�ر ؛  بیبرس 

 . یُھزم ویرجع خاسراً 
 
ثاروا الرعب في العالم الذین خربوا بغداد وھتكوا األعراض ، وأ ھوالكو خطر التتار على البالد اإلسالمیة بقیادةعودة  

 . اإلسالمي
 
اعدوا سلملوك قطز یُطمئن الناس حتى ال ینتشر بینھم الذعر من فظائع التتار، وخاصة أن بعض ضعاف النفوس من ا 

 .صاحب دمشق الناصر والملك لؤلؤ صاحب الموصل یر بدرالدین التتار على إخوانھم المسلمین، مثل األم
 
ت لھ ذكریا وتمثلت یرى أن دوره قد جاء ؛ لیحمى حمى اإلسالم من التتار ولینتقم من جرائمھم الوحشیة في أسرتھ قطز 

 .، وتذكر رؤیاه للنبي في المنام (شاه خوارزم) وجده ( الدین جالل) خالھ
 
 

من  ة اإلسالمن حمایشیر على قطز بخلع السلطان الصغیر الفاسد لیستقل ھو بالسلطة، ویتمكن مالشیخ ابن عبد السالم) ی
 .خطر التتار وقد نفذ قطز ذلك ثم ناقش األمراء واقتنعوا بھ سلطانا یتولى عرش مصر

 
 قطز بعودة رحویف بیبرس یكتب إلى قطز یسألھ الصفح ویطلب منھ أن یقبلھ في خدمتھ ؛ لیشد من أزره في قتال التتار 

، (أقطاي) یدهمن صدره حقده القدیم على قتل س (ینزع) صدیقھ القدیم، ویستقبلھ في مصر ویبالغ في إكرامھ لیستل
 .في جھاد أعداء اإلسالم وینتفع بقوتھ وذكائھ المعروف 

 
 رئیسھم أظھر بیبرس إخالصھ أول األمر، ولكن زمالءه الممالیك أوغروا صدره، وذكروه بضرورة األخذ بثأر 
 ..، فصادف ذلك ھوى ورغبة في نفسھ، ولكنھ أوصاھم بالكتمان إلى حین (أقطاى)
 
السالم  یخ ابن عبداه الشقطز یستعد لحرب التتار بتقویة الجیش وإعداد األسلحة وتدبیر المال، فوجد المال ال یكفى، فأفت 

 .عامةأموال ال خذ منونفقاتھم، بعد ذلك یجوز األ ، بوجوب أخذ األموال من األمراء حتى یتساووا مع العامة في مالبسھم

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th99.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th99.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2003.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2003.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2004.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2004.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2007.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2007.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2007.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2008.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2008.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2009.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2009.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2010.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2010.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2010.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2008.htm
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یبرس بیناقش فقطز یجد صعوبة في تنفیذ ھذه الفتوى على األمراء المتناعھم عن تنفیذھا، ولتحریض بیبرس لھم ،  

نھ. ودأو یقتل  علیھم ویحاول إقناعھ بكل الوسائل حتى یعاھده بشرفھ ودینھ على أن یقاتل معھ أعداء اإلسالم حتى ینتصر
 .وعلى أنھ ال یُعین األمراء علیھ وال یعینھ علیھم

 
فسھ نالمثل من  یعطیھمقطز یناقش األمراء بالحجة واللین لیتنازلوا على ما یزید عن حاجتھم من المال ، فیراوغونھ ، ف 

صلحة والھم للمأم ادرصویبدأ بتنازلھ عن أموالھ، ولكنھم ال یستجیبون ، فیمھلھم ساعة لیصلوا إلى قرار وفى أثناء ذلك 
لم یجد  ین.. ولماالباق العامة، ودخل علیھم قائال : انصرفوا إلى بیوتكم فقد نَفَذَ أمر هللا فیكم، وسجن رؤساءھم وترك

 .هللاسبیل  أموالھم تكفى لتقویة الجیش فرض ضرائب على العامة، ثم أنشأ دیوانا للتعبئة واإلعداد للجھاد في
 
ة قبول دفع الجزیومھددین متوعدین فاستشار األمراء في أمرھم فبعضھم رأى مھادنتھم  (طزق) رسل التتار یجیئون إلى 

تعلیق واحداً ، و غضباً شدیدا، ویأمر بإحضار الرسل والطواف بھم في المدینة ثم قتلھم واحداً  قطز لھم، وھنا یغضب
تى حداتھ القویة فرق الجیش المصري ومع، واستبقى واحداً منھم لیشاھد استعراضاً ضخماً ل (زویلة باب) رءوسھم على

 .یخبر التتار بھذا فیلقى الرعب في قلوبھم
 
قتال یستعدوا للك الشام بعد أن أقام جبھة داخلیة قویة لصد التتار، أن یقیم جبھة خارجیة كذلك، فأرسل إلى ملو قطز رأى 

قوف منھم الو یستطع من قاتل التتار، ومن لماألعداء، وھددھم ، بأن من یعاون األعداء سیورث بالده لمن ھو أحق بھا م
 . في وجھھم، واضطر إلى النجاة بنفسھ فعلیھ أن یأتي إلى مصر حیث یجد الحفاوة والتكریم
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 قتل أقطاي ؟ ولم غادر المكان ؟ : إلى أین ذھب بیبرس وجماعتھ بعد أن 1س
على غزو  (ونھونھ ، یحثیدفع) جـ : ذھب ھو وجماعتھ إلى دمشق عند الملك الناصر حیث أكرمھم ، ثم أخذوا یحرضونھ

 . مصر ولكنھ لم یوافقھم
ي لمغیث فاوعندما اتفق الملك الناصر مع أیبك على الصلح اضطروا إلى الخروج من دمشق والذھاب إلى الملك  -

ن ھم الذی : الیك البحریةالمم) . الَكَرك ؛ ألن االتفاق كان منصوص فیھ أال یأوي الملك الناصر أحدا من الممالیك البحریة
 جلبھم الملك الصالح نجم الدین أیوب وبنى لھم قلعة بجزیرة الروضة

 . 
 : حاول بیبرس العودة إلى مصر واالنتقام من قطز . فماذا فعل ؟ 2س

مغیث ملك ملك الجـ : في بدایة األمر حاول إقناع الملك الناصر ملك دمشق بغزو مصر فرفض طلبھ ، ولما ذھب إلى ال
برس عھم بیو مصر فرفض في أول األمر ، ثم وافق وتشجع بعد موت أیبك وجھز جنوده ومالَكَرك حاول إقناعھ بغز

 . وأتباعھ فتصدى لھم قطز وھزمھم وعادوا إلى الَكَرك خائبین
 

 .التي حلت ببغداد على أیدي التتار (المصیبة) : وضح النكبة 3س
 : النكبة التي حلت بغداد على أیدي التتار ھي : جـ

   .لیفة أشنع قتلةقتلوا الخ   - 1
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مضوا یسفكون الدماء وینتھكون األعراض وینھبون الدور ویخربون الجوامع والمساجد. ویلقون الكتب في   - 2
 دجلة وجعلوھا جسراً تمر علیھ الخیول نھر

 . 
 : لماذا امتحن هللا بتلك النكبة قلوب الملوك واألمراء ؟ 4س

سھ في اطراً بنفلھم مخألمراء ؛ لیعلم من یثبت منھم على دینھ فیخرج لقتاجـ : امتحن هللا بتلك النكبة قلوب الملوك وا
ا في یده من زینة جزعاً من الموت وخوفاً على م (رجع عما كان علیھ، تراجع) سبیل هللا ، ومن یرتد منھم على عقبیھ

 . الدنیا ، ومتاع الحیاة فیصادق أعداء هللا ویساعدھم
 

 التتار ؟: ما موقف ملوك المسلمین من 5س 
ھناك من نھ ، وجـ : ھناك من ثبت على دینھ ، وقرر جھاد ھؤالء المعتدین ، وھناك من ناصرھم على أبناء أمتھ ودی

 . أرسل إلیھم مستسلماً راضیاً بدفع الجزیة على أن یبقى في منصبھ
 

 : كیف استقبل قطز ھذه األنباء؟ وما تأثیرھا على نفسھ ؟ 6س
 جبّار اء بقوة وشجاعة وإیمان صادق فھو الرجل الذي أعده جبار السماء للقاءجـ : استقبل قطز ھذه األنب

حظ  سرتھ وھذاومن أفضل وأصلح منھ لجھاد التتار الذي كان كل ھمھ أن یعیش حتى ینتقم منھم أل . (ھوالكو) األرض
 .نفسھ ، وأن ینتقم وینتصف لإلسالم منھم وھذا حظ دینھ وملتھ

، في  (شاه وارزمخ )، وجده (الدین جالل )فقد أثارت شجونھ ، وتمثلت لھ ذكریات خالھ  :أما عن تأثیرھا على نفسھ- 

قد  -  - وأیقن أن دوره العظیم قد جاء وأن رؤیاه للنبي (خان جنكیز) جھادھم ضد طاغیتھم األكبر
 . حان وقت تحققھا

 
 : ما وقع سقوط بغداد على شعور المصریین ؟ وما دور نائب السلطنة في ذلك ؟ 7س
 : كان وقع سقوط بغداد على شعور المصریین كما یلي : جـ

 الذعر ر بینھمسرى الخوف في نفوس المصریین وشاع في المصریین اعتقاد قوى بأن التتار قوم ال یغلبون فانتش - 1
 .ثمانفریق منھم على الرحیل عن مصر إلى الحجاز أو الیمن وعرضوا أمالكھم لیبیعوھا بأبخس األ عزم - 2

 : أما دور نائب السلطنة فتمثل في -
م هللا بما أعزھ م بل ھمأن یبذل جھودا عظیمة لطمأنة الناس وتسكین خواطرھم وإفھامھم أن التتار لیسوا إال بشراً مثلھ -

 .ودینھ یل هللاأولئك الوثنیین وأجدر أال یعرفوا الیأس وأن یبیعوا نفوسھم غالیة في سببھ من اإلسالم أقوى من 
 

 : ِلَم استقل األمیر قطز بحكم مصر ؟ ومن الذي شجعھ على ذلك ؟ 8س
لمة وسرعة یحتاج إلى اجتماع الك  (شدید ، صعب) جـ : استقل األمیر قطز بحكم مصر ؛ ألنھ كان في موقف عصیب

فاء لمصر الباقیة أو الو (المنصور) ور ، فكان علیھ أن یختار بین الوفاء ألستاذه الراحل ویخضع البنھالبت في األم
 . من الحكم (المنصور) بحمایتھا وحمایة سائر بالد الشام من خطر التتار. فقرر خلع

لصغیر كثیر االطفل ذلك  (المنصور) وكان الشیخ ابن عبد السالم یشجع قطز على تولي السلطة إنقاذا للبالد من -
 .المفاسد

 
  : ما مضمون حدیث العز ابن عبد السالم في اجتماع المنصور ؟ وِلَم خاف علیھ أصحابھ ؟ 9س

مكانھ ؛ حتى  زقط برأیھ وھو وجوب عزل ذلك السلطان الذي ال یصلح للحكم ، وتولیة السالم عبد ابن العز جـ : جھر
 . تتفق كلمة المسلمین

وخشي قطز  ،  لقطز بھ أن یصیبھ سوء من قبل السلطان واألمراء الذین ال یرغبون في الخضوعوقد خاف علیھ أصحا -
 . علیھ لذلك جھز لھ رجاالً أشداء لحراستھ أینما ذھب

 
 : كیف تولى قطز الحكم ؟ 10س

ج القلعة في بر وأخیھ وأمھ واعتقلھم المنصور فرصة خروج كبار األمراء الممالیك للصید فقبض على قطز جـ : انتھز
 . وأعلن نفسھ سلطاناً على مصر وتلقب بلقب الملك المظفر
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 ضب منقطز الغ (نزع) وكیف استل : ما موقف أمراء الممالیك مما فعلھ قطز في غیابھم ؟ وماذا فعلوا؟ 11س
 نفوسھم ؟

في برج قلعة  ھموأمھما واعتقال  فاقان  جـ : غضب األمراء لما فعلھ نائب السلطنة من القبض على المنصور وأخیھ
 .الجبل

 . أنكروا ما فعلھ نائب السلطنة وركبوا إلى قلعة الجبل : ما فعلوه -
ار إلى بتحرك التت الغضب من نفوسھم بأن استقبلھم استقباال حسنا ، وأالن لھم القول واعتذر لھم قطز (نزع) واستل -

ة فعل ذلك إال رغبار ویستنجد بھم كما أنھ لم یصاحب دمشق أن ینضم إلى التت الناصر جھة الشام فمعروف أنھ یخاف من
من  ي السلطنةفقیموا أفي التجمع على قتال التتار وال یتأتى ذلك بغیر ملك قوي. فإذا انتصرنا على التتار فاألمر لكم 

 . حلّھ محليألبھذا األمر فلیتقدم إليَّ   (القیام) شئتم، وإذا كان فیكم من یرى نفسھ أقوى مني على االضطالع
 

 : لم ھدد قطز الملك الناصر رغم حاجتھ إلیھ ؟ وبَِم دافع عنھ سفیره ؟ 12س
دوه على غزو رغم حاجتھ إلیھ ألن الملك الناصر أخذ یفاوض التتار مرة أخرى لیساع الناصر الملك قطز جـ : ھدد

 . ھذا على الملك المظفر (صعب) مصر فشق
 . بكم فخشي أن تكونوا ضدهحیث قال لعلھ استبطأ جوا : وقد دافع عنھ سفیره -
 

 : ما موقف بیبرس حین تولى قطز الحكم ؟ 13س
من ذل  (نىعا) جـ : فكر في مصالحتھ والتودد إلیھ وبعث إلى قطز یعترف لھ بالسلطنة ویعظمھ ویصف لھ ما كابد
 . لتتاراالغربة والتشرد ویتوسل إلیھ أن یقبلھ في خدمتھ ، ویأذن لھ بالرجوع إلى مصر ؛ لیسانده في حرب 

 " .. الحمد هللا قد عاد صدیقي القدیم إليّ  " : 14س
 من ھو صدیقھ القدیم ؟ وما المناسبة التي قیلت فیھا العبارة ؟ وعالم تدل على شخصیة قطز ؟     

 . بیبرس : الصدیق القدیم : جـ
 .تھوعذره وخدم عندما قرأ كتاب بیبرس الذي یطلب فیھ منھ أن یقبل عثرتھ قطز الملك المظفر والقائل -
 .وعلى وفائھ لصدیقھ وحبھ لإلسالم قطز سماحة الملك المظفر وتدل على -
 

 .: علل لما یأتي : مبالغة قطز في مجاملة بیبرس 15س
لھ في  (نداً سعوناً ، ) جـ : بالغ قطز في مجاملة بیبرس خشیة من نزواتھ، وحتى یستل حقده من صدره ویتخذه عضدا

 .لما یتصف بھ بیبرس من الشجاعة والبأس جھاده ضد أعداء اإلسالم
 

  . : أظھر بیبرس إخالصھ في البدایة لكن زمالءه زینوا لھ التآمر على قطز . وضح 16س
،  (أقطاي) یسھمجـ : بالفعل أظھر بیبرس إخالصھ أول األمر، ولكن زمالءه الممالیك أوغروا صدره، وذكروه بثأر رئ

 . ھ أوصاھم بالكتمان إلى حین الوقت المناسبفصادف ذلك ھوى ورغبة في نفسھ ، ولكن
 

 : ما الذي خطر ببال قطز عندما وجد أن المال ال یكفى لتقویة الجیش وإعداد األسلحة ؟ 17س
 . جـ : خطر ببال قطز أن یفرض ضریبة على األمة وأمالكھا لجمع المال الالزم

 
 .ة وخافوا: علل لما یأتي : تَھیُّب العلماء في اإلفتاء بفرض ضریب 18س
 . بغضب السلطان (لواینا) إذا أفتوا بالجواز أغضبوا العامة علیھم ، وإن أفتوا بالمنع خافوا أن یبوءوا : السبب : جـ
 

 . : كانت فتوى ابن عبد السالم تتفق مع الدین والعقل . وضح 19س
ز حینئذ بجوقاتھم ففي مالبسھم ونفجـ : ألنھا كانت صریحة في وجوب أخذ أموال األمراء وأمالكھم حتى یساووا العامة 

 ً  . األخذ من أموال العامة أما قبل ذلك فال یجوز شرعا
 

 " .. بارك هللا لنا فیك ولمصر، إن اإلسالم لیفتخر بعالم مثلك " : 20س
 من قائل ھذه العبارة ؟ ومتى قیلت ؟ وِلَم یفتخر اإلسالم بعالم مثل ابن عبد السالم؟

الملك المظفر " وقالھا للشیخ عندما أصر على فتواه وقال ال أرجع في فتواي لرأي ملك أو  " : قال ھذه العبارة : جـ
با� وبالعھد الذي قطعھ على نفسھ... فما كان من الملك المظفر إال أن اغرورقت عیناه بالدموع وقام  قطز سلطان، وذكر
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 .إلى الشیخ وقبل رأسھ قائال ھذه العبارة
لعظمتھ ومكانتھ العالیة في العلم . وأنھ یعمل بعلمھ ال یخشى حاكما أو  : السالم عبد ابن یخویفتخر اإلسالم بمثل الش -

 .سلطانا... آمرا بالمعروف ناھیا عن المنكر ال یخاف في الحق لومة الئم ، عفیف اللسان ، ال یرید الدنیا بعلمھ
 

 م ؟ وما غرضھ ؟: ما موقف بیبرس حین استشاره قطز بشأن فتوى الشیخ ابن عبد السال 21س
 . عونھخّوف قطز من عاقبة أخذ أموال األمراء ، وأكد لھ أنھم سینقضون علیھ ولن یطی : موقف بیبرس : جـ
 فیخلعونھ اس علیھوكان غرضھ من ذلك أن یجعل قطز ال ینفذ فتوى العز بن عبد السالم ، فیغضب منھ العز ویثیر الن -

ت مالكھ لبیأزل عن ذ فتوى الشیخ رجع عن رأیھ وأخبر قطز أنھ أول من سیتنا، ولكنھ حینما علم بموافقة قطز على تنفی
 . المال ، وكان غرضھ إثارة األمراء علیھ ، وذھب إلیھم سراً وحرضھم على قطز وما سیفعلھ بھم

 
 : علم قطز بما یفعلھ بیبرس لإلیقاع بھ . فماذا فعل ؟ وما موقف بیبرس ؟ 22س

لھ ، وبعد حوار مما فع (یتبرأ) یبرس وعاتبھ ووبخھ على موقفھ فحاول بیبرس أن یتنصلجـ : حین علم قطز بذلك دعا ب
 . طزھم وبین قید بینبینھما عاھده بیبرس على أن یناصره في قتال التتار ، أما بالنسبة لألمراء فسیكون على موقف محا

 
 : كیف استولى قطز على أموال األمراء ؟ 23س

ال طویل بعد جدولھم فتوى الدین في ھذا  تماع بالقلعة ، وعرض علیھم المشكلة وأوضحجـ : دعا قطز األمراء إلى اج
غلق فضوا . فأدھم فرطلبوا من قطز إمھالھم وقتاً للتفكیر فأمھلھم حتى نھایة الیوم على أال یخرجوا قبل أن یحددوا ر

ولما مرت  ،ا فیھا مبیوت األمراء وأخذ علیھم قطز الباب وأمھلھم ساعة للتفكیر ، وكان قد أعد رجالھ ؛ لیذھبوا إلى 
 . انھأراد سبح یكم مافالساعة دون أن یحددوا جوابھم دخل علیھم السلطان وقال لھم : انصرفوا إلى بیوتكم فقد نفذ هللا 

 
  : ماذا فعل قطز عندما وجد أن مال األمراء ال یكفي لتقویة الجیش وتموینھ ؟ 24س

ألمالك والعقارات شھرین من ا (أجر) ، كما أخذ ِكَراء (أصحابھا) اتھا من أربابھاأمر بإحصاء األموال وأخذ زك جـ: 
 لكالمستأجرة ، كما فرض دیناراً على رأس كل قادر من سكان مصر فاجتمع لھ نحو ستمائة ألف دینار بذ

 . 
 : تحدث عن رسل ھوالكو ، وبین ماذا فعل قطز بھم ؟ 25س

لبالد ھم صبي مراھق وفیھم رجال مخصصون للتجسس ؛ لیعرفوا مداخل اجـ: أرسل ھوالكو بضعة عشر رجالً ومع
م أینما یصحبوھومخارجھا وحصونھا ، وقد جاءوا بكتاب إلى قطز الذي أحسن استقبالھم ، ورتب جماعة من العسكر ؛ ل

ما لقلعة ، كاج ابرأأرادوا الذھاب ، وقد عجبوا من ھذه الحریة التي أعطیت لھم إال أحد رؤسائھم فاعتقلھ في برج من 
 . قبض على الصبي التتري متسلالً في غرفة الحریم

لشعب اال بین وبعد ذلك أحضر رسل التتار وأمر بأن یركبوھم على الجمال ووجوھھم إلى أذیالھا ودارت بھم الجم -
دث حما ھد المصري والشعب یضحك علیھم ، ثم قتلوا وعلقت رؤوسھم على باب زویلة إال رئیسھم المحبوس الذي شا

 . ألتباعھ ، ثم أطلق سراحھ وبعثھ إلى ھوالكو ومعھ جواب لھ
 

 : ما موقف أمراء الممالیك حین عرض علیھم قطز جواب ھوالكو ؟ 26س
 منھم قطز ة فغضبجـ : أشار معظمھم علیھ أن یرسلوا إلى ھوالكو خطاباً رقیقاً یتقون بھ شره على أن یؤدوا لھ جزی

 . أمر أن یؤدي األعداء الجزیة للمسلمین ولیس العكسووبخھم ووضح لھم أن الدین ی
 

 : لماذا أنشأ الشیخ العز دیواناً كبیراً للدعوة إلى الجھاد ؟ 27س
ینوا للناس بدور عظیم وعاظ بجـ : أنشأ دیواناً كبیراً للدعوة إلى الجھاد في سبیل هللا بإیعاز من قطز وقد قام الخطباء وال

جیز ألحد یسالم ال إیقاظ روح الحماسة في النفوس . وكان الشیخ ابن عبد ال -م التتار إظھار جرائ -فیھ فضل الجھاد 
 . جھادیات البالخطابة أو الوعظ إال إذا كان حافظاً سورة األنفال وسورة التوبة والتي تشتمل كل منھما على آ

 
 : ما مظاھر استعداد قطز للمعركة مع التتار ؟ 28س
  :عركة مع التتارمظاھر استعداد قطز للم : جـ

قام بتقویة الجیش المصري باألسلحة وآالت القتال وزیادة عدد الجنود بتجنید الشباب والبدو ، كما صنع األسلحة  - 1
 . والمجانیق واشتري الجیاد الالزمة
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 . أوعز للعز أن ینشئ دیوانا كبیراً للدعوة في سبیل هللا - 2
لى الجمال ووجوھھم إلى أذیالھا ودارت بھم الجمال بین الشعب المصري قبض على رسل التتار وأمر بأن یركبوا ع - 3

والشعب یضحك علیھم ، ثم قتلوا وعلقت رؤوسھم على باب زویلة ؛ وذلك لیزیل من قلوب المصریین الرھبة من التتار 
 . ویزید حماسھم

 . أقام استعراضاً عظیماً للجیش المصري في میدان الریدانیة - 4
وك الشام یبین لھم ھدفھ من القضاء على التتار ، وأنھ ال یطمع في بالدھم ولكنھ لن یسمح ألحد منھم كتب إلى مل - 5

 . باالستسالم للتتار فمن أعانھ ضمن لھ ملكھ على بالده ومن استسلم فسیأخذ بالده
 تدریبات

)1( 
 : حاول بیبرس االنتقام لسیده أقطاي بعدة طرق فماذا فعل؟ 1س
 وھذا حظ نفسھ ، وحتى ینتصف منھم لإلسالم ، وھذا حظ دینھ وملتھ: ما المقصود :  2س
 : ِلَم استبقي قطز من رسل التتار رجالً وصبیاً ؟ 3س
 : : علل لما یأتي 4س

 (م 1999األول  الدور) .مبالغة قطز في مجاملة بیبرس 
 (م 1999الدور األول ) .فتوى الشیخ عبد السالم بمصادرة أموال األمراء  
 (م2004الدور األول ) .تردد قطز في خلع الملك المنصور واالستقالل بالسلطنة  
 (م2004الدور األول ) .قبول قطز اعتذار بیبرس والسماح لھ بالعودة إلي مصر  

  
 تاالمتحانا

 م 1997األول  الدور 
ض على سائر بالد " فلم یكد نائب السلطنة المصریة یسمع بما حل ببغداد من نكبة التتار ، وبتحفز ھوالكو لالنقضا

  اإلسالم ، حتى ثارت شجونھ ، وتمثلت لھ ذكریات خالھ جالل الدین ، وجده خوارزم شاه".
 

 تخیر أدق إجابة مما بین األقواس لما یأتي : -(أ) 
  استعداد) . -إسراع  -: (اھتمام   مرادف "تحفز" -(تحفز ھوالكو)  -    
  شجوا) . -شجن  - : (شجي  " شجون مفرد " -(ثارت شجونھ)  -    

 وضح النكبة التي حلت ببغداد على أیدي التتار . -(ب) 
 ؟ وما دور نائب السلطنة في ذلك ؟  ما وقع سقوط بغداد على شعور المصریین  -(جـ) 

 م 1999األول  الدور 
" وقد كان عزیزاً على قطز المعزي أن یخلع ابن المعز أستاذه وولي نعمتھ وتردد طویالً في ذلك ، وود لو استطاع أن 

  یمضي في عملھ مع بقاء المنصور في السلطنة ولكنھ رأى استحالة ذلك في مثل ھذا الموقف العصیب".
 

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس لما یلي : -) (أ
 نعائم). -نعام  -أنعام  -: (نعم   " نعمة جمع " -    
 تحول). -تناول  -زوال  -: ( طرد   " بقاء مضاد " -    
 الحزن). -الخوف  -الوفاء  -: ( الرجاء   " تعبیر یوحي بـ طویالً  تردد " -    

 بحكم مصر ؟ ومن الذي شجعھ على ذلك ؟ لم استقل األمیر قطز -(ب) 
 : علل لما یأتي  -(جـ) 

 مبالغة قطز في مجاملة بیبرس. -    
 فتوى الشیخ عبد السالم بمصادرة أموال األمراء. -    
 
 م 2003األول  الدور 

(وكانت الفتیا صریحة في وجوب أخذ أموال األمراء وأمالكھم حتى یساووا العامة في مالبسھم ونفقاتھم ، فحینئذ یجوز 
علیھ األخذ من أموال األخذ من أموال العامة ، أما قبل ذلك فال یجوز ، ؛ فحار الملك المظفر في األمر ؛ ألنھ إن سھل 

العامة فلیس من الیسیر علیھ أن یأخذ من أموال األمراء دون أن یحدث ذلك شغبا فیھم قد یوقد في البالد فتنة یصعب 

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th99.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th99.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2003.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2003.htm
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 إطفاء نارھا) .
 في ضوء فھمك لمعاني الكلمات في سیاق الفقرة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یلي :  - (أ)
 یبھر) . -یشعل  -" : (یظھر  یوقد مرادف " -    
 ھدوءا) . -أمانا  -" : (ھالكا  شغبا مضاد " -    

 ؟ السالم عبد ابن في فرض ضریبة على األمة ؟ ولم تخوف من فتوى الشیخ المظفر الملك لم فكر  - (ب)
 كل منھما ؟رأیان مختلفان في األخذ من أموال األمراء ، ما ھما ؟ وما غرضھ من  بیبرس كان لألمیر  -  (جـ)

 
 م 2004األول  الدور 
ا یدة ، وھذتھ المجینتقم منھم ألسرومن أصلح لجھاد التتار من زوج جلنار الذي كان كل ھمھ في الحیاة أن یعیش حتى "

ل ببغداد حع بما حظ نفسھ ، وحتى ینتصف منھم لإلسالم ، وھذا حظ دینھ وملتھ ، فلم یكد نائب السلطنة المصریة یسم
 ."من نكبة التتار ، وبتحفز ھوالكو لالنقضاض علي سائر بالد اإلسالم ، حتى ثارت شجونھ

 :یاقھا أجبفي ضوء فھمك معاني الكلمات في س  -أ) )
 . (عظیم -قریب  -نصیب ) : "حـظ" مرادف -
 . (أفراح -آمال  -أفكار ) :"شجون" مقابل -
 ھ؟نما دافع قطز لجھاد التتار؟ ولم ثارت شجو  -ب) )
 :علل لما یلي  - (جـ)

 .تردد قطز في خلع الملك المنصور واالستقالل بالسلطنة -1    
 .لھ بالعودة إلي مصرقبول قطز اعتذار بیبرس والسماح  -2    

 
 م 2007األول  الدور 

 ىثم زحفوا عل فارس ، ا بالدولة اإلسماعیلیة فيانحدر منھم (التتار) جیش كبیر بقیادة طاغیتھم الجدید ھوالكو فعصفو "
امع ربون الجو، ویخ بغداد فقتلوا الخلیفة أشنع قتلة ، ثم مضوا یسفكون الدماء ، وینتھكون األعراض ، وینھبون الدور

ت علیھ سرا مروالمساجد ، وعمدوا إلى ما فیھا من خزائن الكتب العظیمة فألقوھا في نھر دجلة حتى جعلوا منھا ج
   . "یولھم واستمروا على ذلك أربعین یوماخ
 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا ضع -أ) )
  .في جملتین مفیدتین "عصف "، ومضاد "عمد " مرادف    
 بَم وصف الكاتب التتار في الفقرة ؟ -ب) )
 . وأمرائھاوضح كیف كان وقع سقوط بغداد في أیدي التتار على األمة اإلسالمیة ؛ شعوبھا  -جـ) )
 

 م 2008 الثاني الدور
قبلنا ،  الرجال  ، وقل لھ : إن رجال مصر لیسوا كمن شاھدھم من أخبر موالك اللعین بما شھدتھ من بعض قوتنا " .. 

  ." ..ل ممزقلنملكھ علیكم في بالدكم عندما نكسركم ونمزقكم ك إننا استبقینا ھذا الصبي عندنا  وقل لموالك :
 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا ضع -أ) )
  .في جملتین مفیدتین  "نمزقكم " ، ومضاد  "اللعین " مرادف        
 (شرمن الفصل الثالث ع)     بَم وصف قطز رجال مصر ؟ ولماذا استبقى الصبي التتري عنده ؟  - (ب)
من الفصل ) راء ؟ماذا فعل قطز بمن انضم إلیھ من أمراء الشام ؟ وماذا فعل ھوالكو بمن انضم إلیھ من األم -جـ) )

 (الخامس عشر
  
 م 2009الثاني  الدور 

قترح أن ریض ، واوكان الشیخ ابن عبد السالم فیمن حضر ذلك المجلس من العلماء ، فجھر بھذا الرأي في غیر تع"  ..
  . "....یلي الحكم األمیر سیف الدین قطز

 : ین فیما یليفي ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا ، تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوس -أ) )
 . [تلمیح -توضیح  -خوف  -ھو : [اعتراض   "تعریض " مرادف كلمة    1 - 
 . [جھل -أخفى  -أھمل  -ھو : [جفا   "جھر " مضاد كلمة    2 - 

 : یدل على الحكم األمیر قطز بتولي ابن عبد السالم اقتراح الشیخ - 3    
 . [زوفائھ لوالد قط -جرأتھ في الحق  -  المنتظر تقربھ للملك -مجاملتھ لقطز ]                    

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2004.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2004.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2007.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2007.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2008.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th99.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th99.htm
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        كیف استقبل أھل المجلس ھذا االقتراح ؟ وماذا فعل قطز في ھذا الموقف ؟  -ب) )
 لوقت ؟ي ھذا افوماذا كان یحدث لو لم یتولَّ قطز الحكم   لماذا اقترح الشیخ تولي األمیر قطز للحكم ؟  -جـ) )
  
 م 2010األول  الدور 

ارس ، فجھز فوسیر عسكره مع بیبرس في ستمائة  فتشجع حین بلغھ موت الملك المعز ، برھة فتردد الملك المغیث "
(بیبرس) الذي عاد  ث وانھزمعسكر المغی فانكسر األمیر (سیف الدین قطز) عسكراً لقتالھم ، فالتقى الجمعان بالصالحیة

  . " ...إلى الَكَرك
 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي -أ) )
  ( بُرھاء -أْبراه  -بُراه  -بره  ) : "برھة " جمع   1 - 
 (جبن -تراجع  -ضعف  -تقھقر  : " )تشجع " مضاد   2 - 
 (تمّزق  -تفّرق  -انھزم  -تحطم  ) : "انكسر  " د بـالمرا   3 - 
 ؟ الملك الناصر ؟ ولماذا اتجھ إلى  "قطز " بعد ھزیمتھ أمام جیش  "بیبرس " ماذا فعل  -ب) )
  "بیبرس " لتجدد الصلح بینھما . وِلَم ترك  "الناصر " والملك  "المعز " بین ما اتفق علیھ الملك  -جـ) )

 ؟  مرة أخرى  "الناصر " لى الملكوعاد إ المغیث الملك
 
 
 
 

 الفصل الرابع عشر
 " معركة عین جالوت وھزیمة التتار "

الدور  - م2003الدور الثاني  - م2000الدور األول - م1999الدور الثاني  - م1997الدور الثاني  : ]جاء في امتحانات
  [م2009األول

 . اضغط على السنة لتشاھد سؤال االمتحان وإجابتھ
 

  ملخص الفصل
 

قام قطز بمھام كبیرة استعداداً للمعركة وذلك بتوطید أركان عرشھ والقضاء على الفوضى ومعالجة األمراء  
ھ ھ وعزیمتنل إیماالمتخاذلین وتقویة الجیش وجمع المؤن والذخائر وتثبیت قلوب الناس وتحمیسھم وقد نجح في ذلك بفض

 . ومساندة زوجتھ جلنار

ثم تحرك الجیش في رمضان لما علم المظفر باقترابھم من مصر بعدما نجح في إثارة طبقات األمة الذین  
ن في س لیكوالصالحیة وأشرف بنفسھ على ترتیب الصفوف وأمر بیبر توافدوا للجھاد ، وتوجھ بالجیش حیث عسكر في

ر في أمر المظف الطلیعة وبالفعل وصل بیبرس إلى غزة وھزم طالئع التتار ثم لحق بھ السلطان ومن بعده جلنار ونظر
 . الفرنج في عكا وطلب منھم التزام الحیاد فاستجابوا على مضض

كان الجیش طوال مسیرتھ حتى عین جالوت یردد أناشید الكفاح وتمت المواجھة بین الجیشین والتي غاب  
لما علم بوفاة أخیھ ملك التتار واشتعلت المعركة وتفوق المسلمون وقد حاول الصبي  َكتُْبغَا الذي بعث ھوالكو عنھا

تتري خداع السلطان بشق صفوف التتار وقتل رجالھم ، ثم العودة إلى موضعھ بجوار السلطان بینما كان یھمس لقومھ ال
بموقع السلطان ، وقد شكت (جلنار) فیھ وصدق ظنھا فإذا الصبي یرتد في عودتھ وخلفھ خمسة من التتار فوجئ بھم 

، لوال أن ضربھ فارس ملثم مضحیاً بحیاتھ فداء للسلطان ، ثالثة منھم وكاد آخر أن یقتلھ  (صرع) المظفر الذي جندل

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2010.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th97.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th99.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th99.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2000.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2000.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2003.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2003.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2009.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2009.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/may%202th2009.htm
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فتقول  واحبیبتاه : وكان ھذا الفارس السلطانة نفسھا والتي حاول السلطان إسعافھا ولكنھا كانت تجود بروحھا وھو یردد
 !!بل قل واإسالماه : لھ

 !!واإسالماه: فلما شاع خبر مصرع السلطانة تحمس الجنود وخلع المظفر خوذتھ وقاتل بعنف وھو یردد 
فتكالب علیھ  ْبغَاَكتُ  جمال الدین أقوشوطعن یرغب في قتلھ لوال أن سبقھ األمیر َكتُْبغَا حتى شق الصفوف ووصل إلى

یق لجیش وتطوسیرة التتار الذین تقھقروا وال شك أن شجاعة بیبرس في حمایة مالتتار وقتلوه وقتئذ تملك الرعب نفوس ا
 . التتار مما أجبرھم على دخول البرزخ الذي أعده المظفر لیتم سحق التتار وھزیمتھم ثم فرارھم

لمعركة بالنصر المبین وسجد المظفر قطز شكراً � وخطب في جنوده مقدراً شجاعة األبطال انتھت ا 
  . المسلمین محذراً من الغرور مترحماً على الشھداء

  

 

  :  تاللغویا
 قلیالً   :غراراً - 
 تتعب  :تنوء- 
 زعزع م ریاح قویة  :زعازع- 
ة-   زمام م السلطة  :السیاسة أزمَّ
 الخائفة  :الوجلة- 
 العقبات  :العواثیر- 
 - ً  نشیطین  :خفافا
 مقرعة م مضارب  :مقارع- 
ً   :ازواراً -   انحرافا
ً   :خباالً -   ھالكا
 أسرعوا  :أوضعوا- 
 رمكان العبو  :مجاز- 
 عاتبھم  :علیھم نعى- 
 إخفاء  :مواربة- 
 الجزء  :الھزیع- 
 دنا منھا  :شارفھا- 
 التحف  :األلطاف- 
 أغوار ج مكان منخفض  :غور- 
 نزل  :حاق- 
 اشتد  :استحر- 
 الخدیعة والقتل  :الغیلة- 
 صرع وقتل  :جندل- 
 نزع الروح  :السیاق- 
 ضعف  :تضعضع- 
 شقھ وقطعھ  :قده- 
 سقط عنك الذم  :ذم خالك- 
 المقصود بدون خوذة  :الرأس حاسر- 
 الجنیبة م الدواب  :الجنائب- 
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 اشتد  :استكلب- 
 دفع  :زج- 
 عالق  :ناشب- 
  .تتداولھ  :تتعاوره- 
  

 جـ & س
 

 : كیف استعد قطز للمعركة الفاصلة مع التتار ؟1س 
ً  : جـ  : لكھ بین فقد كان علیھ أن یوطد أركان مقضى الملك المظفر عشرة أشھر من ملكھ لم یعرف للراحة طعما

 . عواصف الفتن وزعازع المؤامرات - 1    
 . یقضى على عناصر الفوضى واالضطراب - 2    
 . (الحكم والسلطة) یقبض بید قاھرة على أزمة السیاسة الجامحة - 3    
 . یعالج األمراء الممالیك - 4    
 ع المؤن والذخائر واألقواتتقویة الجیش ومضاعفة عدده وجم - 5    
 . ویحصل لذلك كلھ األموال الكافیة - 6    
 . وكان علیھ أن یھدئ القلوب الخائفة من قدوم التتار - 7    

 : ما الذي ساعده على تحقیق كل ھذه المھام ؟ 2س
بأن هللا قد ھیأه لقھر  قیدةوصرامة اإلرادة وصدق اإلیمان والع جـ : وھبھ هللا من البنیة ومتانة األعصاب وبقاء العزیمة

لسبیل التتار وساعده على ذلك حبیبتھ وزوجتھ جلنار التي كانت تشد من أزره وتشجعھ على المضي في ھذا ا
 . عداءمصارع األ فكانت تسھر معھ اللیل وكانت تمأل قلبھ ثقة بالفوز وكانت تعده بالخروج معھ لترى (الصعب) الوعر

  ن الوقت الذي حدده فما الذي دعاه إلى ذلك ؟: عجل قطز مالقاة التتار ع 3س
الدیار  ار صوبجـ : أراد قطز مالقاة التتار في شھر رمضان حتى إذا انقضى تحرك بجیشھ لقتالھم ولكن حركات التت

غت غزة قد بل المصریة كانت أسرع من أن تترك لھ انتظاراً حتى ینقضي شھر رمضان وقد وردت األنباء بأن طالئعھم
 ى اإلسراععزم عللرجال وأسروا النساء والصبیان ونھبوا األسواق وسلبوا األموال فلم یسع السلطان إال الفقتلوا ا

 . لمالقاتھم
  : ما أثر الدعوة إلى الجھاد في نفوس الشعب ؟ 4س

كفوا  سقةحتى الف على جمیع طبقات األمة -إما النصر وإما الشھادة  -جـ : خالط الناس شعور الفوز بإحدى الحسنیین 
لمة یجعلوا ك  حتىعن ارتكاب معاصیھم وامتألت المساجد بالمصلین ، وخرج الناس خفافاً وثقاالً یجاھدون في سبیل هللا

 . الذین كفروا السفلى وكلمة هللا ھي العلیا وسار الجیش إلى الصالحیة
قد فعلوا ذلك وعلى تخاذلھم  (أي یسد الطرق) عزمك ما یأخذ المسالك (قوة) ھون علیك یا موالي فإن في مضاء" : 5س

 ".. الألمرك ونزلوا على حكمك فاحتمل ذلك منھم فأنت أھل لالحتم (خضعوا) انصاعوا أن مراراً فما لبثوا
  من قائل ھذه العبارة ؟ وفي أي مناسبة قالھا ؟        

 . أقطاي المستعرب (قائد الجیش) جـ : قائلھا : ھو األتابك
ف امھم بالخالیھ السلطان قطز تخاذل األمراء في مثل ھذا الوقت الحرج ونعى علیھم غرحینما شكا إل : ومناسبتھا

ن الوطن وإنقاذ بالد الملقاة على عواتقھم في دفع األعداء المتوحشین ع  (المسئولیة) والمكابرة وقلة شعورھم بالتبعة
 . اإلسالم منھم

 : ماذا طلب قطز من الفرنج ؟ 6س
،  ك والقضاء علیھمبالھال على الحیاد وأال یتعاونوا مع التتار ضده محذراً إیاھم ومھددھمجـ : طلب منھم أن یكونوا 

 . واشترط علیھم بقاء حامیات من عسكره على عكا فوافقوا مكرھین
  : لم فضل السلطان قطز أن یكون الھجوم وقت صالة الجمعة ؟ 7س

 . یدعون لھم بالتأیید والنصرجـ : لیباشروا قتال أعدائھم وخطباء المسلمین على المنابر 
  : كیف كانت سیاسة قطز الخاصة بالصبي التتري خطأ كبیراً ؟ 8س

وقد  ن السلطانة لیطعجـ : فقد وثق قطز بالصبي التتري ونسى أنھ من التتار والبد أن یحن إلیھم وینتظر الفرصة السانح
مسلمین فوف الصالتتار یضرب بسیفھ ویعود إلى  تأكد ذلك عندما تالحم الجیشان حیث اندفع الصبي التتري إلى صفوف

لطان أن لى السعوكانت غایتھ أن یعرف العدو بموقع السلطان لیتبعھ فرسان منھم ویتیسر لھم قتلھ . لذلك كان یجب 
 . یتوقع ذلك ویحتاط من ھذا الصبي التتري
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 : كیف خدع الصبي التتري قطز أثناء المعركة ؟ 9س
السلطان فإذا ب صفوف التتار ومعھ خمسة من فرسان التتار اندفعوا كالسھام جھة السلطانجـ : عندما عاد الصبي من 

أخطأه لخلف فایندھش ولم یصدق فتلقاھم بسیفھ وقضى على ثالثة منھم وإذا بالصبي التتري یرمي السلطان بسھم من 
بھ  فوقعت وائم فرس أحدھماوأصاب الفرس فترجل السلطان وقصده الفارسان التتریان فجعل یحیص عنھما ثم ضرب ق

عاً وكاد الفارس التتري اآلخر یعلو السلطان بسیفھ فبرز لھ فارس ملثم شغلھ عن السلطان ثم تصارعا م
 . التتري ضربتین بالسیف فخرا صریعین ، وكان الفارس الملثم قبل ذلك قد أطار رأس الصبي (تبادال) واختلفا

  ؟: من الفارس الملثم ؟ وكیف عرفھ قطز  10س
 . ھو السلطانة جلنار : الفارس الملثم : جـ
وكان " لى الجنةصن نفسك یا سلطان المسلمین ھا قد سبقتك إ " من خالل الصوت الذي كان ینادى علیھ : وعرفھ قطز -

 . ھذا الفارس قبل ذلك أطار رأس الصبي التتري
  اذا كان الرد ؟واحبیبتاه" . من قائل ذلك ؟ ولمن وجھ حدیثھ ؟ وبم -: "وازوجتاه  11س
  . للسلطانة جلنار : حدیثھ ووجھ . السلطان قطز : القائل : جـ

ما لبثت أن و " واإسالماه " بل قل " ال تقل واحبیبتاه " بصوت ضعیف متقطع -تجود بروحھا  -وھي  : علیھ وردت
 . لفظت الروح بین یدیھ

  : ما أثر استشھاد السلطانة في نفوس المقاتلین المسلمین ؟ 12س
بأعلى  ض وصرخجـ : شعروا بھوان أنفسھم علیھم واستبسلوا في القتال ثم خلع السلطان خوذتھ وألقى بھا إلى األر

 ً معركة وتردد صوت وحمل بنفسھ وبمن معھ حملھ صادقة بعد أن ظن التتار أنھ قتل في ال " واإسالماه " : صوتھ ثالثا
 . معھ وحملوا حملة عنیفة انتعشت بھا المیمنة السلطان في أرجاء الغور فسمعھ معظم العسكر ورددوه

  : كیف قتل كتبغا قائد التتار ؟ 13س
ھا وفصلھا عن قطع) جـ : تقدم األمیر جمال الدین آقوش إلى قائد التتار وأھوى بسیفھ على ذراع الطاغیة فأبانھا

لطاغیة فلما اع برمحھ في عنق كان قد دف آقوش وضربھ كتبغا بیده األخرى فصرعھ من على فرسھ ولكن األمیر (جسمھ
 . قابض على الرمح بیدیھ وآقوش في حلقھ (عالق) ناشب آقوش ھوى عن فرسھ ھوى الطاغیة معھ ورمح

  . : كان لمقتل كتبغا أثر كبیر في قلوب التتار . وضح ذلك 14س
في قلوب التتار واختلت  قد ھلك مما ألقى الرعب كتبغا جـ : كبر األمیر وكبر السلطان ومن حولھ فعرف المسلمون أن

 . صفوفھم حتى أفناھم المسلمون ولم یسلم منھم إال القلیل
 

  ؟(م1260سبتمبر  6 -ھـ 658رمضان 25 ) : ما نتیجة معركة عین جالوت 15س
جـ : انتھت المعركة بالنصر العظیم للمسلمین وحصلوا على غنائم كثیرة من التتار وقد تھللت وجوه المسلمین فرحاً 

  . أنعم هللا علیھم من النصر الكبیر اراً بماواستبش
 

 . : صف شعور قطز بعد االنتصار على التتار في عین جالوت 16س
جـ : خر الملك المظفر شاكراً نعمھ ربھ وخطب في جیشھ مقدراً الدور الكبیر والنصر العظیم الذي حققوه داعیاً لھم 

 م الزھو ومحذراً من الغرور وحثھم على القضاء التام على أعداء هللاناصحاً لھم بعد -عز وجل  -بالجزاء األوفى من هللا 
. 
  

 االمتحانات
 م 1997الثاني  الدور 

ھا بھود تنوء لھا بج" قضى الملك عشرة أشھر من ملكھ ، ولم یعرف للراحة طعماً ، ولم ینم إال غروراً ، بل ساعاتھا ك
  .رشھ ، بین عواصف الفتن ، وزعازع المؤامرات"العصبة أولو القوة ، فقد كان علیھ أن یوطد أركان ع

 تخیر أدق إجابة مما بین األقواس لما یلي : -(أ) 
 تشتد). –تصعب  –تنوء" : (تثقل  مرادف " -    
 یضعف). –یخفف  –یوطد" : (یقلل  مضاد " -    

 غراراً) بم توحي ھذه العبارة ؟ إال ینم (لم -(ب) 
 بھا الملك المظفر في مواجھة التحدیات ؟ما اإلجراءات التي قام   -(جـ) 
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 م 1999الثاني  الدور 
ن أمامھ ش المسلمیبي جیوتقدم یا ملك التتار!) فشق الص " فاستأذن الصبي أن یتقدم للقتال فابتسم لھ السلطان ، وقال لھ(

فوف داً إلى صم عائلص منھ، ثم اندفع في صفوف التتار یضرب بسیفھ یمیناً وشماالً فیقتل أربعة منھم أو خمسة ، ثم یخ
  المسلمین حتى یقف في موضعھ األول".

 تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس لما یلیك  -(أ) 
 حزن) . -عبس  -كره  -" : (تشاءم  ابتسم مضاد " -    
 موضوعات). -مواضع   -وضائع  -" : (أوضاع  موضع جمع " -    
 خداعھ). -سذاجتھ  -شجاعتھ  -لى : (ذكائھ " یدل ع للقتال الصبي استئذان " -    

 حیاتھا فداء السلطان والوطن ، وضح ذلك. جلنار دفعت السلطانة  -(ب) 
 ؟  قائد التتار بوضع نھایة ھذه المعركة كتبغا كیف عجل قتل  -  (جـ)

 
 م 2000األول   الدور 

 لھا بجھودعاتھا كینم إال غراراً بل مأل سا قضى الملك المظفرة عشرة أشھر من ملكھ لم یعرف للراحة طعماً ، ولم "
كھ ویدیر مل ؤامراتتنوء بھا العصبة أولو القوة ، فقد كان علیھ أن یوطد أركان عرشھ بین عواصف الفتن ، وزعازع الم

 ." ، ویقضي على عناصر الفوضى واالضطراب
   : تخیر الصواب مما بین القوسین فیما یلي   -أ) )

ً  -نادراً  -قلیالً  -(صغیراً  تعني : "غرار " -      .  (قلقا
 .  (ظاعتھاف -تنوعھا  -ثقلھا  -تعبیر یراد بھ : (كثرة الھموم  " بھا العصبة أولو القوة تنوء جھود " -    
 .  (یُدمر -یُضعف  -یعدم  -مضادھا : (یھزم  "یوطد " -    

 لتتار ؟اداً للمعركة الفاصلة بینھ وبین استعدا "قطز " ما المھام العظیمة إلى قام بھا السلطان   -ب) )
 وضح ذلك من خالل ما قدمتھ "جلنار" لزوجھا قطز ؟ " وراء كل عظیم امرأة "   - (جـ)
 
 م 2003الثاني  الدور 

لضغط ، اد بھم " وكان األمیر بیبرس إذ ذاك یحض بعض أصحابھ على القتال ، وال یدع لھم مجاال للتقھقر مھما اشت
طئون ى أنھم لیئھم حتقیدین بسلسلة طرفاھا في یده ، فثبتوا ثبات الرواسي ، وكثر القتل فیھم وفى أعدافكأنما كانوا م

 بحوافر خیولھم على جثث قتالھم وصرعاھم " .
 

 یلي : في ضوء فھمك لمعاني الكلمات في سیاق الفقرة تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما  - (أ)
 یعزز) . -یكدر  -ثبط " : (ی یحض مضاد " -    
 یدوسون) . -یركلون  -" : (یقفون  یطئون مرادف " -    

 . "وضح دور كل من الملك المظفر والسلطانة جلنار في اإلعداد للقاء التتار في " عین جالوت   - (ب)
 : علل لما یأتي  - (جـ)

 ن جالوت .تعجب المسلمین من شجاعة وفروسیة الصبي التترى في أثناء معركة عی -    
 اشتراط الملك المظفر ترك حامیات من عسكره على منافذ عكا . -    
 
 م 2009األول   الدور 

وبصر السلطان بسھم یصوب نحوه ؛ فشد عنان جواده ، فوثب الجواد قائماً على رجلیھ ، فنشب السھم في صدر  "
واستمر  !  "في سبیل هللا أیھا الرفیق العزیز " : ونزل عنھ السلطان ، ومسح عرقھ وھو یقول( سقط )الجواد ، فتداعى

 ، فأراد بعض أصحابھ أن ینزل عن فرسھ ، فأبَى السلطان علیھ ذلك  "إليَّ بجواد " : وھو یصیح  السلطان یقاتل راجالً 
.. " . 

 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا ضع -أ) )
  .في جمل مفیدة  "أصحابھ " ومفرد كلمة  "راجل " ، ومضاد كلمة "نشب " مرادف كلمة

 في أیة مناسبة بصر السلطان بالسھم یصوب نحوه ؟ وعالَم یدل موقفھ من جواده ؟  -ب) )
 موقفبَم رد السلطان على صاحبھ الذي أراد أن ینزل عن فرسھ ؟ وكیف تصرف السلطان بعد ذلك ال  -جـ) )
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 الفصل الخامس عشر
 "قطز یحاكم الخونة ویتوجھ إلى دمشق "

 [ م2008الدور الثاني  ] : اء في امتحاناتج
 ملخص الفصل

 لما یتوسم فا عنھعبعد معركة عین جالوت عقد قطز محاكمة لألسرى الذین انضموا إلى التتار فإذا تبین لھ عذر أسیر  
 . تبین لھ أن ھذا األسیر ال عذر لھ أمر بھ فضربت عنقھفیھ من بقیة خیر ، وإذا 

 
القبض دمشق ببتحرك قطز وعساكره إلى طبریة حیث أرسل كتاباً إلى أھل دمشق یخبرھم بالفتح والنصر وأمر رجالھ  

 . على أعوان التتار
 
صلى بھ عیم فى ابن الزوصل قطز بعساكره إلى ظاھر دمشق والتقى بابن الزعیم وجاء یوم العید وأشار السلطان عل 

 . وبعساكره صالة عید الفطر وتمنى كالھما لو أن الشیخ ابن عبد السالم كان حاضراً لیؤم الناس
امیتھم نازل حدخل قطز مدینة دمشق ففرح أھلھا بھ فرحاً عظیماً ، وأرسل بیبرس بجیش كبیر طارد فلول التتار و 

 ھذه آخر موقعة للتتار ببالد الشامالكبیر بحمص وفرق شملھم واستولى على حمص وكانت 
 . 
وك ق بھ من ملجأ ولحلما بلغ ھوالكو وھو ببالد فارس ما حل بجیشھ في المشرق ومقتل قائده كتبغا أمر بقتل جمیع من ل 

 . المسلمین وأمرائھم وأوالدھم وجمیع من معھم فلقوا جزاء خیانتھم
 

   :اللغویات
- یتتبع  :یتنسم-  یساعدون  :یتمالئون-  یمشى ببطء  :یرسف-  عین جالوت یوم  :الغور یوم-  یتبین ، یجد  :یتوسم

   تودعھ  :تشیعھ-  شجعوه  :مالئوه-  بقایا  :فلول-  أسرار ، خفایا  :دخائل-  الوقت  :الفینة 
 

 جـ & س
 : كیف حاكم قطز أسراه من المسلمین بعد معركة عین جالوت؟1س

 یسألھ عن حالھ ثمفرادى فكان یسأل كل واحد عن اسمھ واسم أبیھ وبلده وعملھ وجـ : ُجِمَع لھ األسرى ودخلوا علیھ 
ا ذكره بفعلتھ معنھ بعد  ال عفاالتتار وماذا یعتقد فیھم وما ھدفھ للقتال في صفوفھم فإذا تبین لھ أنھ ال عذر لھ أمر بقتلھ وإ

 .ھ من بقیة خیرفی (وجد) ى بقاءه لما توسمواستتابة ثم یضمھ إلى جیشھ بعدما یخبره أن جزاءه كان القتل ولكنھ رض
 

داً تاالً شدیغور ق: (وكان من ھؤالء األسرى ملك من ملوك آل أیوب انضم إلى التتار وقاتل معھم المسلمین یوم ال 2س
 . (فأمر بھ السلطان فجئ بھ إلیھ یرسف في قیوده

 )؟ما المقصود بـ (یوم الغور) وبَِم توحي عبارة (یرسف في قیوده -أ) )
  ماذا فعل السلطان بھذا الملك ؟ وِلَم ؟ -ب) )

 : جـ
 . یوم عین جالوت : (المقصود بـ (یوم الغور - )أ(

 . نوتوحي العبارة بأنھ یمشي ببطء وذل وھي تصور مدى الذل والمھانة التي یستحقھا ھذا الخائ -
اء اعدون أعدلذین یسمن الملوك ا و لقد قتلھ السلطان بیده جزاء لھ على خیانتھ وفسقھ؛ لیكون عبرة لغیره -ب) )

 . اإلسالم على أمة اإلسالم ودینھا
 

 ؟ (ابن الزعیم) : ما مضمون الرسالتین اللتین أرسلھما قطز ألھل دمشق ، و لسیده القدیم 3س
بض لقأمرھم با ، كما جـ : أرسل إلى أھل دمشق رسالة یبشرھم بالفتح ، وأنھ سیولى علیھم واحداً منھم ینشر فیھم العدل

الذي كان  (لزعیماابن ) على أعوان التتار من أھالي دمشق حتى یصل إلیھا فیرى رأیھ فیھم ورسالة أخرى لسیده القدیم
 یراسلھ أثناء قتال التتار ، و یصف لھ أحوال دمشق و غیرھا من بالد الشام

 . 

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2008.htm
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 : بم أشار السلطان على ابن الزعیم یوم العید ؟ وماذا تمنى كل منھما ؟ 4س
 بد السالمعخ ابن أشار السلطان على ابن الزعیم فصلى بھ وبعساكره صالة عید الفطر، وتمنى كالھما لو أن الشی جـ :

 .كان حاضرا ذلك الیوم لیؤم الناس
 

 : كیف استقبل أھل دمشق الملك المظفر بعد أن حقق انتصاراتھ العظیمة ؟ 5س
بول بلوه بالطواستق حوا بھ فرحا عظیماً فأقاموا لھ الزیناتجـ : استقبل أھل دمشق الملك المظفر استقباال عظیما وفر

 . واألعالم ونثروا على طریقة األزھار والریاحین
 

 : ما أول شيء فعلھ السلطان عقب دخولھ دمشق ؟ 6س
التتار  ضى علىجـ : أول شيء فعلھ السلطان عقب دخولھ دمشق سیر جیشا لمطاردة فلول التتار بقیادة بیبرس حتى یق

 حمص) األبد ، وكانت آخر موقعة ضد التتار ھي وقعةإلى 
 

 عندما علم بھزیمة جیوشھ الساحقة ؟ (ھوالكو): ماذا فعل 7س
لكا نجا ك الشام إال مبھزیمة جیوشھ الساحقة اشتد غضبھ وقتل كل ملك كان قد لجأ إلیھ من ملو (ھوالكو) جـ : عندما علم

 .یر رجعة وعلیھ لعنة هللا والناس أجمعینبشفاعة امرأتھ !! ثم رحل من بالد الشام إلى غ
 

 تدریبات
)1( 

 .حرص قطز على كتمان خبر تنازلھ عن الحكم لبیبرس  :- علل :1س
 . غضب بیبرس الشدید من قطز -             
 . عدم تنفیذ أقطاي المستعرب لحكم القصاص في بیبرس -             

 2008دور ثان ) لشام ؟ وماذا فعل ھوالكو بمن انضم إلیھ من األمراء ؟: ماذا فعل قطز بمن انضم إلیھ من أمراء ا 2س
) 

 امتحانات
 م 2008 الثاني الدور

قبلنا ،  الرجال  ھم من، و قل لھ : إن رجال مصر لیسوا كمن شاھد أخبر موالك اللعین بما شھدتھ من بعض قوتنا " .. 
  ." ..ل ممزقإننا استبقینا ھذا الصبي عندنا لنملكھ علیكم في بالدكم عندما نكسركم ونمزقكم ك  وقل لموالك :

 : في ضوء فھمك معاني الكلمات في سیاقھا ضع -أ) )
  .في جملتین مفیدتین  "نمزقكم " ، ومضاد  "اللعین " مرادف        
 (من الفصل الثالث عشر)     ال مصر ؟ ولماذا استبقى الصبي التتري عنده ؟بَم وصف قطز رج  - (ب)
من الفصل ) راء ؟ماذا فعل قطز بمن انضم إلیھ من أمراء الشام ؟ وماذا فعل ھوالكو بمن انضم إلیھ من األم -جـ) )

 (الخامس عشر
 

 الفصل السادس عشر
  "نھایة قاھر التتار الملك المظفر قطز "

 [م2007الدور الثاني ] : اتجاء في امتحان

 ملخص الفصل

ضاق وریاتھما ، وروادتھ ذك رجع المظفر قطز إلى نفسھ بعد النصر فانفجر ما كان حبیساً من الحزن على جلنار   
برس العتقاده أنھ ففكر في التنازل عن العرش لبی (السیطرة علیھم) اءبالحیاة وأحس بعدم قدرتھ على كبح جماع األمر

 . األقدر على تحمل المسئولیة ولكنھ لم یشأ أن یصرح لھ بذلك خوفاً من الفتنة

http://www.khayma.com/medhatfoda/TEST2TH/oug%202th2008.htm
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ع للوفاء اك موضكان بیبرس یطمع في إمارة حلب التي وعده بھا ولكنھ لما عزم على النزول لھ عن الحكم لم یعد ھن 
ي أن تھ فخشإمارة حلب فأعطاھا ألحد ملوك الشام مما أغضب بیبرس واعتقد أنھ یحسده على بطوالبذلك لكي یعطیھ 

 . تجاه قطز دیمة ینافسھ في الحكم وخاصة أن ھذه كانت نیتھ فعالً وزاد األمراء الحاقدون شكھ وأثاروا أحقاده الق

نھ ال أأخبره فھ بما في طبعھ من مطامع وتحدث مناقشة حامیة بین قطز وبیبرس یحتد فیھا بیبرس خاصة عندما كاش 
 . یستغني عنھ وأنھ ال یرید لھ إال الخیر ویكاد یخبره بقرار نزولھ لھ عن العرش لھ

  تزداد شكوك بیبرس ویشعلھا أتباعھ حتى یتفق الجمیع على قتل المظفر وھو في طریق عودتھ إلى مصر 

م عد عنھم وھبنھ قد أبسبعة من الممالیك یتقدمھم بیبرس یزعمون  وفي الطریق أبصر السلطان أرنباً فاندفع وراءه وإذا 
خر على آیتعلق ویخشون علیھ ، وتبدأ المؤامرة عندما یمسك بیبرس بید المظفر لیقبلھا فیضرب أحدھم عاتقھ بالسیف 

 : فرسھ ویرمیھ ثالث بسھم في صدره وھو ال یحرك ساكناً بل یقول
 . (لني یا صدیقي وأنا أرید أن أولیك سلطاناً مكاني ؟حسبي هللا ونعم الوكیل ، أتقت)    

األمراء  ي تسللویحس بیبرس بالندم ویلقي بسیفھ في الوقت الذي حضر فیھ خاصة الملك لما قلقوا علیھ وارتابوا ف 
إنھ  ) ال تقتلوهدعوا (بیبرس" : السبعة وراءه ویحاولون القضاء على الخونة المتآمرین لوال سماع صوت المظفر یقول

یناه مردداً عثم یوصي بیبرس باستكمال المسیرة ومقاتلة أعداء اإلسالم وتجحظ   " سلطانكم وقد سامحتھ فأطیعوه
 . الشھادة ثم یسلم الروح

علھا حتى ج جلس بیبرس على العرش ولقب بالملك الظاھر بعدما خوفوه من لقب القاھر فألغى الضرائب ونھض بمصر 
 . إمبراطوریة عظیمة في عھده

بني اقتفاء أثرك!! وما لشد ما أتع) : وذات یوم كان یقلب رسائل ابن الزعیم إلى السلطان فعرف حقیقتھ وترحم علیھ قائالً 
 . (!! أراني أبلغ بعض ما بلغت

 
   :اللغویات

  :مك�البھت-  عص�یان  :جم�اح-  من�ع  :ك�بح-   ض�عفت ، انھ�ارت  :خ�ارت-   التع�ب  :النََص�ب-   یحبس ، یك�تم  :یكبت- 
 تشعل  :تذكي-   التخاذل  :التقاعس-   القھر ، اإلرغام  :القسر-   متنبھین  :آبھین-   ینزعونھا  :یبتزونھا-   حرصھم

ً   :أنكاثا-   انكسر  :جناحھا ھیض-   زینتھا  :تبرجھا-  أحقھ�م   :أق�ومھم- مكانة عالی�ة  :صدق مقعد-  نكث م صار ضعیفا
ً -   قاع�دة  :نواة- إنقاص قدره وظلمھ  :اھتضامھ-  اشتعل  :ماضطر-  عصیان  :انتقاض-  وأضبطھم   اس�تھانة  :اس�تخفافا

-تع�وض وتكم�ل  :تجبر - القضاء علیھ  :علیھ اإلجھاز- تعطیني  :عليّ  تمن-   تحكمھم  :تسوسھم-  إذاللي  :مراغمتي- 
   عالیة  :باذخة 

 جـ & س

 وتدبیر أمور الشام ؟ : كیف حال قطز بعدما انتھى من القضاء على التتار 1س
وجتھ زن على جـ : رجع السلطان إلى نفسھ بعد أن حقق النصر العظیم على التتار فانفجر ما كان حبیساً من الحز

 ةفضاق بالحیا الشھیدة ، وجعلت الذكریات األلیمة تراوده منذ اختطف ، وبیع في سوق الرقیق حتى أصبح سلطاناً ،
 . ره أعباءهبعد أن فقد من كانت تشاط ذرعاً ،

 : بَم وصف المظفر األمراء الممالیك ؟ 2س
    : أھم الصفات التي وصف بھا المظفر األمراء : جـ

 .غرامھم بالخالف - 1    
 .تكالبھم على السلطة والجاه - 2    
 .ابتزاز أموال العامة وأخذھا بالباطل - 3    
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 : وما سر خوفھ من ھؤالء األمراء الممالیك ؟ 3س
تحل فح البالد ن مصالخوفھ من ھؤالء األمراء الممالیك أن یعودوا إلى نھب أموال األمة وخیراتھا ، غافلین ع جـ : وسر

 . بالبالد كارثة أفظع من كارثة التتار

 . : حزن الملك المظفر حزنا شدیدا على حبیبتھ جلنار. اشرح العبارة مبینا أثر ھذا الحزن علیھ 4س
 ً  .یھشدیداً على حبیبتھ جلنار حیث ضاقت الدنیا في وجھة وأظلمت في عین جـ : حزن الملك المظفر حزنا

حتى  فسالت دموعھ انفجر ما كان حبیساً في نفسھ من األلم والضیق إذ ضعف عن مقاومتھ وفعالیتھ : أثر ھذا الحزن  -
ین ت العقد نامتقرحت جفونھ ، كما ضعفت نفسھ وخارت عزیمتھ ودارت في نفسھ خواطر كثیرة فكیف یطلب المجد و
 طیل أمدھاا ویستالتي تباركھ وتسھر علیھ وطغى الحزن الجبار علیھ فوھن وضعف وأصبح یائساً في الحیاة یستثقل ظلھ

 .وتمنى أن یموت فیلقي حبیبتھ الشھیدة في مقعد صدق عند ملیك مقتدر

 : عالَم عزم قطز ؟ ولماذا لم یصرح بھ ؟ 5س
خمة على اء الضرش لصدیقھ بیبرس الذي یعتقد أنھ األقدر على تحمل ھذه األعبجـ : عزم قطز على أن یتنازل عن الع

 .ما فیھ من الخدیعة والمكر
برس لن یقدر على كتمان وخاصة أنھ یعرف أن بی خوفاً من الفتنة بین األمراء الممالیك ولكنھ لم یصرح لھ بھذا التفكیر -

 .ھذا الخبر

 : لماذا اشتد غضب بیبرس على قطز ؟ 6س
ك م یعد ھنالحكم ل: وذلك ألن بیبرس طلب من السلطان والیة حلب فوعده بھا ، ولكنھ لما عزم على النزول لھ عن ا جـ

عتقد أنھ ن ، واموضوع للوفاء بھذا الوعد ، فأعطى حلب ألحد ملوك الشام ، مما أغضب بیبرس ، وظن الظنون بالسلطا
حقا حین  لمنافسةاینافسھ في الحكم ، وخاصة أنھ كان ینوى ھذه یحسده لما قام بھ من بطوالت في صد التتار فخشي أن 

 على باقي الستیالءفي أقصى الشام ؛ لیكون بعیداً عن سیطرة السلطان ویمكن أن یستقل بھا ویتخذھا نواة ل (حلب) طلب
 .الشام

 لم یخلص بیبرس للسلطان بل كان یظن بھ الظنون وساعده على ذلك شیئان . فما ھما؟  : 7س
 : الشیئان ھما : جـ

ى ما ستیالء علعھ باالأنھ كان ینوي منافسة السلطان حین طلب نیابة حلب منھ لیستقل بھا ویتخذھا نواة إلشباع مطام - 1
 .دونھا من البالد حتى یضم بالد الشام كلھا ، وبعد ذلك ینازع السلطان على عرش مصر

 تھ إلیھ ،لك لحاجى السلطان.. فظن أن السلطان اغتفر لھ ذأنھ لم ینس ما كان منھ في مصر من تحریض األمراء عل - 2
 . حتى إذا استغنى عنھ وتمكن منھ عاقبھ

 : لماذا لم یخبر السلطان المظفر بیبرس باختیاره للسلطنة ؟ 8س
السر  ذان یبوح بھالبد أجـ : لم یخبر السلطان المظفر بیبرس باختیاره للسلطنة العتقاده أن بیبرس لن یقدر على كتمانھ و

 . ألصحابھ فینتشر الخبر ویقع االختالف المحذور بین األمراء

 : كیف أوغر زمالء بیبرس قلبھ تجاه قطز ؟ ماذا كان أثر ذلك علیھ ؟ 9س
ي ا بالءك فم یبلولجـ : أثاروا أحقاده القدیمة ضد السلطان وقالوا لھ أن السلطان یوزع الوالیات على ملوك وأمراء 

 نیابة حلب ومن ھنا فھو یستخف بك وبناالمعركة ویبخل علیك ب
شفھ قطز عندما كا أن ذھب بیبرس إلى قطز وحدثت مناقشة حامیة بینھما واحتد فیھا بیبرس على : وكان أثر ذلك علیھ -

سلطان أن ال بما في طبعھ من مطامع وصرح لھ قطز أنھ ال یستغني عن مشورتھ ویریده بجواره ، وشك بیبرس واعتقد
 . یسخر منھ

 : متى قرر بیبرس قتل قطز؟10س
ن إقالوا لھ فجبل ، جـ: ذلك عندما عاد إلى أصحابھ وذكر لھم الحوار الذي دار بینھ وبین قطز حتى الحدیث عن قلعة ال

 . نھ قلعة الجبلقتلھ قبل أن ترى عی قطز ینوي قتلھ في القلعة مثلما فعل مع سیده أقطاي ، حینئذ أقسم بیبرس على
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 . بیبرس ورجالھ بشأن االستعانة بممالیك المعزیة في قتل قطز . وضح : اختلفت آراء 11س
إذا  ة ، وأنھملصالحیاجـ : قال لھ رجالھ أن هللا قد كفاه شرھم ؛ ألنھم غاضبون من قطز الذي ساوى بینھم وبین ممالیك 

مستعرب اي الانة بأقطأرادوا القضاء علیھم فھذا أمر یسیر طالما قد قضوا على رئیسھم وعرض علیھم بیبرس االستع
ستقر اطز .. ثم قبھ مع فاختلفوا في أمره فمنھم من قال نستعین بھ فھو صالحي مثلنا ومنھم من رفض ؛ ألنھ في النھایة قل

 . رأیھم على قتلھ وھو في طریق عودتھ إلى مصر

 : ماذا فعل قطز بشأن بالد الشام ؟ 12س
 : الذي فعلھ قطز قبل عودتھ من بالد الشام : جـ

 . رتب أحوال النواب والوالة ببالد الشام - 1    
 . ورد المظالم إلى أصحابھا  - 2    
 .  أعاد إلى ابن الزعیم ما صادره الصالح إسماعیل والتتار من أمالكھ - 3    
 .  وأكرم صدیقھ القدیم الحاج على الفراش - 4    
 . علم أنھ بدد ثروتھ وأجرى لموسى بن الشیخ غانم راتباً شھریاً ؛ ألنھ - 5    
 . زار قبر موالتھ أم موسى ، ثم ودع ابن الزعیم عائداً إلى مصر - 6    

 : كیف تم قتل قطز ؟ 13س
ھ أن رأى یش راعجـ : في طریق عودتھ إلى مصر رأى أرنباً بریاً فأخذ یطارده متخیالً جلنار معھ وحین بعد عن الج

كره حھا لھ قطز فشھ بیبرس أن یمنحھ أسیرة تتریة كان قد طلبھا منھ فمنخلفھ ثم طلب من ستة من األمراء بیبرس ومعھ
رماه ي أرضاً والثان بیبرس ، وأمسك یده لیقبلھا وكانت تلك إشارة متفق علیھا مع جماعتھ ، فضربھ أحدھم بسیفھ وألقاه

 : الثالث بسھم والسلطان ال یبدي مقاومة وھو یقول
 " ني یا بیبرس وأنا أنوي تولیتك مكاني ؟حسبي هللا ونعم الوكیل أتقتل "     

ذا ھیھ ، وفي غمى علفلما سمع بیبرس ذلك منع رجالھ من اإلجھاز علیھ ریثما یتأكد مما قالھ ، ولكن السلطان كان قد أ
لطان الوقت حضرت مجموعة من خواص السلطان كانت قد ارتابت في األمر حین رأت بیبرس ورجالھ یتبعون الس

جدید لطانھم الفھو س ورجالھ أن یلقوا سالحھم ، وحینئٍذ تنبھ السلطان وأمر رجالھ بعدم إیذاء بیبرس وطلبوا من بیبرس
سالم یا بیبرس ھذه قاتل أعداء اإل " : وقد واله علیھم وشكر لھم قائالً : فقد قربتموني من زوجتي ، ثم قال لبیبرس

طان ثم مات السل ،ھ قتل سلطان المسلمین وھازم التتار حینئٍذ بكى بیبرس ألن .."وصیتي لك ، ویغفر هللا لك خطیئتك
 . وأسلم روحھ لبارئھا

میر سیف یدي ، واألأمراء الممالیك الستة الذین اشتركوا في قتل قطز ھم : " األمیر سیف الدین بلبان الرش : معلومة
ھاروني بلبان ال األمیرن الركني ، والدین بھادر المعزي ، واألمیر بدر الدین بكتوت الجوكندار المعزي ، واألمیر بیدغا

  "..، واألمیر بدر الدین أنس األصبھاني

ین ر بدر الدجمھ األمیتم قتل قطز بعدما قبل بیبرس ید السلطان ، وكانت ھذه إشارة بینھ وبین األمراء حیث ھا : معلومة
أتى على  ي بسھممیر بھادر المعزبكتوت بالسیف وضرب بھ عاتقھ ، واختطفھ األمیر أنس وألقاه عن فرسھ ، ورماه األ

حد عشر أ، ودفن بالقصیر فكانت مدة ملكھ  م1260 -ھـ 658عام  روحھ ، وذلك یوم السبت خامس عشر ذي القعدة
 ً  .شھراً وسبعة عشر یوما

 حین علم بموت قطز ؟ وعالَم یدل ذلك ؟ أقطاي المستعرب (قائد الجیش) : ما موقف األتابك14س 
 ھم بالقبضلو أمریراً وكان من الممكن أن یصنع شیئاً فقد ثار المعزیة جمیعاً لموت قطز ، وجـ : حزن لموت قطز كث

العظیم  لى حبھعلى بیبرس ورجالھ ألطاعوه ، ولتولى ھو مكانھ ولكنھ حافظ على وصیة السلطان الراحل وھذا دلیل ع
 . لقطز ونبل أخالقھ

 . : حاول بیبرس أن ینفذ وصیة قطز . وضح 15س
 لفعل فلقد اجتھد لینال رضا الناس فألغى الضرائب عنھمجـ : با

 وقاتل أعداءه الصلیبیین والتتار -
 . ونھض بمصر فكانت في عھده إمبراطوریة عظمى -
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قائل ؟ ولمن قالھا من ال ." !!لشد ما أتعبني اقتفاء أثرك ، وما أراني بعد الجھد الطویل أبلغ بعض ما بلغت " : 16س
 ؟ وما مناسبتھا ؟

فبكى  (رجلنا) وحقیقة : قالھا بیبرس لنفسھ . عندما كان یقلب في رسائل ابن الزعیم إلى السلطان قطز فعرف حقیقتھ ،جـ 
 . ، ودعا لصدیقھ

ین الذین حكموا وكان من أقوى السالط  ھـ) 676 - 658من (   حكم السلطان الظاھر بیبرس مصر في الفترة :  معلومة
 د الحدود العراقیة ، والصلیبین في الشام حتى صارت سیرتھ مضرباً مصر واستطاع أن یھزم المغول عن

 االمتحانات
 م 1995األول  الدور 
ولما سمع بمصرع الملك المظفر ، وقدوم بیبرس سلطاناً مكانھ عراھم ھم عظیم وحزنوا على الملك حزن شدیداً " …   

وانتحب ، وكان مما قالھ فیھ ، " رحم هللا شبابھ ، لو  أما الشیخ ابن عبد السالم ، فلما بلغھ موت تلمیذه العظیم بكى… 
 عاش طویالً لجدد شباب اإلسالم ..".

 اختر الصحیح مما بین القوسین لما یأتي: -(أ) 
 ھوام). -ھموم  -ھامات  -جمع " وھم" : ( ھمم  -     
 قھقھة). -ھتف  -ھلل  -مضاد " انتحب" : ( رحب  -     

 تولیھ الحكم لیرضى الناس ؟ وكیف عرف حقیقة قطز وجلنار؟ماذا فعل بیبرس بعد  -(ب) 
 " . وضح الجمال في ھذا التعبیر ، مبیناً أثره في المعنى؟ جدد شباب اإلسالم "  -(جـ) 

 
 م 1995الثاني  الدور 
رة لطائلھمة ا" وطغى الحزن الجبار على تلك النفس القویة فوھنت وعلى تلك العزیمة الماضیة فكلت وعلى تلك ا  

 ً ثقل لحیاة یست في افھیض جناحھا وعلى ذلك الرأي الجمیع فانتقض غزلھ من بعد قوة أنكاثاً وأصبح الملك المظفر یائسا
 ظلھا ویستطیل أمدھا " .

 مضاد (وھنت) ؟ مرادف (أمدھا) ؟ ومامفرد (أنكاثاً) ؟ وما   -( أ ) 
 بیبرس لیكون خلیفتھ في حكم مصر ؟لم أصبح الملك المظفریائساً في الحیاة ؟ ولماذا اختار  -(ب) 
 . المعنى (طغى الحزن على الھمة الطائرة فھیض جناحھا) وضح الخیال في ھذه العبارة ثم بین أثره في -(جـ) 

  
 

 
 

 أسلوب التعجب --1
 .أسلوب یدل على تمیز شىء فى صفة ما جماالً أو قبحاً مع دھشة المتكلم وتعجبھ من ھذا التمیز:  تعریفھ

   عجب نوعان :صیغ الت
 قیاسیة (ما أَْفعَلَھ) ، (أَْفِعْل بـھ) .   -{أ}

هُ فاِرًسا ! یا لھ من شجاع ! -{ب}  سماعیة مثل :(َكْیَف تَْكفُروَن بِا�ِ) ، وقولھم : �ِ دَرُّ
 صیغ التعجب القیاسیة

 (ما أَْفعَلَھ) الصیغة األولى :
وھي تتكون من :- 
 ىء عظیم.{ما} تعجبیة اسم نكرة بمعنى ش -1
 {فعل التعجب}:وھو فعل ماضى على وزن(أْفعََل).-2
 { المتعجب منھ}: وھو االسم أو الضمیر العائد على االسم المتمیز فى الجمال أو القبح.-3

 المتعجب منھ { اسم ظاھر& ضمیر متصل} +   أفعَل     +     ما 
 ـــھا !ـ      جملـــــــ       أ  !   /   الطبیعة  ما           الصدَقَ◌              أجــملَ            ما           : مثل  
 إعرابھا    : 

 شيء عظیم مبنیة على السكون في محل رفع مبتدأ .  نكرة تعجبیة بمعنى  : ما -
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د عل�ى مبن�ي عل�ى الف�تح ، وفاعل�ھ ض�میر مس�تتر وجوب�اً تق�دیره [ھ�و] عائ�  [أجم�ل] : فع�ل التعج�ب فع�ل م�اٍض  أفعل -
 و الجملة الفعلیة [من الفعل والفاعل] في محل رفع خبر المبتدأ [ما].   [ما]

 [الصدَق] : مفعول بھ منصوب بالفتحة [متعجب منھ] المتعجب منھ -
 

 (أَْفِعْل بـھ)  الصیغة الثانیة :
: وھي تتكون من 

 (أَْفِعْل).{فعل التعجب}: وھو فعل ماض یأتى عل صیغة األمر لضرورة التعجب . ویكون على وزن -1 
 { الباء}: وھى حرف جر زائد. -1
 {المتعجب منھ}: وھو ما یقع بعد الباء. -2

ب منھ   +        بـ        +      أَْفِعلْ   الُمتَعَجَّ
 ! ـــھا ـ     ـ           ب            الصدِق!       /     الطبیعة  أجمل                بـ               أَْجِمل         مثل :  
إعرابھا : 

 : (أَْجِمل):فعل ماٍض مبنى  على السكون جاء على صیغة األمر؛ لضرورة التعجب.أَْفِعلْ  -
 : حرف جر زائد مبنى ال محل لھ من اإلعراب. بـ  -
ب منھ - ح�رف الج�ر  [الصدق] : فاعل مرفوع ، وعالمة رفعھ ضمة مقدرة منع ظھورھا اش�تغال االس�م بحرك�ة  الُمتَعَجَّ

   0الزائد
ب منھ   أو  -  [الصدق] : [فاعل مرفوع محال مجرور لفظا] .  الُمتَعَجَّ

:صوغ أسلوب التعجب 
 ] :یتعجب من الفعل مباشرةً  على إحدى  الصیغتین إذا كان  : 1[
� } : أي ال یزید عن ثالثة  أحرف . مثل :  -1  .         استعمل –ارتفع   { ثالثیا
 ) الذى مؤنثھ (فعالء)}: أى غیَر َداّلٍ على َعْیٍب ِخلقى  أو لوٍن :{ لیس الوصف منھ على( أفعل  -2

 .       صفر –خضر  -زرق –حول  -عرج -جرب  –مثل : صلع 
3-  ً  ما علم .                          -  مثل : ما عرف  { ُمثْبَتاً }: أي لیس منفیا
� }: أي لیس فعالً ناقصاً مثل : كان وأخواتھا . -4                               { تاما
 غرق )التي ال  -  ھلك  –فني  -  أي یقبل التدرج(النقص والزیادة) أي لیس مثل األفعال( مات  { قابالً للتفاُوِت }: -5

                                               فیھا {الدرجات للزیادة والنقصان فیھا } .                                             تفاوت
� للَمْعلُوِم }: أي الفاعل معروف أى  لیس مبنیاً للمجھول -6   { َمْبنِیا

 یُھان  . –یُستشار  –تُصان  – عـُـِلـمَ   -  مثل :          عـُـِرفَ  
فاً} : أي لیس فعالً جامداً.مثل :( عسى -7  ) .  بئس -نعم –لیس  - { ُمتََصّرِ

 أصدق بالمسلم}. –{ ما أصدق المسلَم      صدق المسلم  -مثل:    
 أقــبح بالكذِب }.   -قــبح الكذب     { ما أقــبح الكذَب       -           

 
ملحوظات ھامة 

ر بواس�طة {جاز التعجب منھ مباشرة كما فى األمثل�ة الس�ابقة, أو بطری�ق غی�ر مباش� إذا كان الفعل مستوفیا للشروط 
ر ب�ـ ) أكث� -أج�در ب�ـ ، م�ا أكث�ر –أعظم ب�ـ ، ماأج�در  –ب مستوف للشروط} مثل: ( ما أعظم صیغة تعجب من فعل مناس

 وبعدھا المصدر الصریح أو المصدر المؤول من الفعل المراد التعجب منھ.
 ما أعظم أن یصدق المسلم}. –مثل: { ما أعظم صدق المسلَم 

 أعظم بأن  یصدق المسلم }.   -{ أعظم بصدق المسلم         
 
] ر اش�ر بالمص�د] : نتعجب منھ  بالطریق غیر المبالفعل غیر ثالثى أو الوصف منھ على أفعل فعالء أو ناقصاإذا كان

 الصریح أو المؤول ھكذا: 
 :  مثل  نأتي بصیغة التعجب من فعل مساعد مناسب مستوف للشروط  - 1

  أعظم بـ ) . -ما أعظم -أحسن بـ  – ما أحسن - أشدد بـ -(ما أشـدّ 
ل المس�اعد بعد     صیغة التعجب من الفع�  ثم نأتي بالمصدر الصریح أو المؤول من الفعل غیر المستوفى للشروط – 2

 كان الدواء مرا)   -زرقت السماء    –مباشرة . مثل:            ( ارتفع الھرم   
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 {  ما أعظم  أن یـرتفع الھرم }.  -ارتفع   {ما أعــظم ارتفاع الھرم }    
 { أعــظم  بأن  یرتـــفع  الھــرم } . -{أْعــِظْم بـارتفاع الھرم  }                 

                                                        { مـا أْجــَمَل أن تـزرق السـماء}.   -زرق    { ما أْجَمَل زرقةَ السماِء }     
 { أَْرِوْع  بـأن  تـزرق السـمــاء } .         -ـاء} { أَْرِوْع بــزرقــة الســم              

 {ما أصعََب أْن یكون الدواء مراً}. -{ما أْصعَب كون الدواء مراً}     كان   
ا  }                 {أصعب بأن یكون الدواء مــراً}. -{أْصِعْب بكْوِن الدواِء ُمر�
 
 ً  :  إذا كان  الفعل مبنیاً للمجھول أو فعالً منفیا

 نتعجب منھ  بالطریق غیر المباشر بالمصدرالمؤول فقط ھكذا: 
 :   مثل  نأتي بصیغة التعجب من فعل مساعد مناسب مستوف للشروط  - 1

  أعظم بـ ) . -ما أعظم -أحسن بـ  – ما أحسن - أجدر بـ -(ما أجدر
 شرة جب من الفعل المساعد مبابعد صیغة  التع  ثم نأتي بالمصدر المؤول من الفعل غیر المستوفى للشروط – 2

 ملحوظة:   أْن+ ال + الفعل المضارع = أال+ الفعل المضارع منصوب
 ال یترك المسلم الصالة)  –مثل:           ( یُثاب المجد 

 { أجمل بأن  یُثَاب المجدُّ } .   -ما أجمل أن  یُثَاب  المجدُّ  }    {          
 {أجدر بأال یترك المسلم الصالة} . -الصالة} {ما أجدر أال یترك المسلم        

 
 ب من الفعل الجامد  مث�ل:   تف�اوت فی�ھوال من الفعل الذى اللیس )  –ال حبذا -حبذا –بئْس  –نعم  –مثل:(عَسىال یُتعجَّ

 غرق ) . –فَنَِي    -ھلك –عاش  –( ماَت 
 

معلومات للمتفوقین 
اع�ل في محل نصب مفعول بھ مع صیغة [ما أفعلھ]، وفي مح�ل رف�ع فالمصدر المؤول(أن + الفعل المضارع)یصبح  -1

 .  مع صیغة [أفعل بھ]
ھ��ا . لویج��وز أن ت��زاد ك��ان ب��ین م��ا التعجبی��ة وخبرھ��ا ف��ي جمل��ة التعج��ب، وتك��ون غی��ر عامل��ة أي ال اس��م وال خب��ر  -2

 ما كان أغناه عن التحرش بھذه القبائل}{  –مثل:{ما كان أحلى عبیر القرآن} 
 ما أكرَم زیداً )  –أكرْم بزیٍد ) ( ما أكَرَم زیٌد أحداً  –الفرق بین ( أكِرْم زیدا الحظ -3
 { ما + أفعل + .....} (أفعل) فعل تعجب ماضى مبنى على الفتح. -
 { أفعل + بـ + ....} (أفعل) فعل تعجب ماضى مبنى على السكون جاء على صورة األمر لضرورة التعجب. -
 بق بـ {ما} وبدون أن یلیھا {بـ} إذن (أفعل) اسم تفضیل ویعرب حسب موقعھ.{ أفعل } دون أن تس -
 

النداء التعجبى 
 .فإذا ظھر السبب بطل العجب ھو انفعال في النفس عند شعورھا بما یخفى سببھ:  تعریفھ
: وھو یتكون من 

  . ول������ھمفتوح������ة ف������ي أ ب������الم وبع������ده المن������ادى المتعج������ب من������ھ مج������روراً ) ی������ا(ح������رف الن������داء و التعجب
 ! یا لَروعِة السماِء ! ، یا لَعظمِة الخالقِ  : مثل

  اسم معرفة                    +  اسم نكرة    +   لـ           یا        
 
  

ب منھ               حرف                  حرف نداء         مضاف إلیھ                              ُمتَعَجَّ
 مجرور                                   مجرور                جر                وتعجب               

  منصوب بالفتحة)منادى(قد تحذف الالم من المتعجب منھ ، فیعرب متعجب منھ
 ! مثل : یا روعةَ السماِء ! ، یا عظمةَ الخالقِ 

 فةاسم معر                    +  اسم نكرة    +        یا
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ب منھ              حرف نداء        مضاف إلیھ                     ُمتَعَجَّ
 مجرور                    منادي منصوب                    وتعجب           

 (یا) فقط. في النداء التعجبي ال تُْستَخدم إال أداة النداء : تذكر
 

 تدریبات على أسلوب التعجب
 ل: عین صیغة التعجب فیما یأتي, والفعل الذي جاءت منھالسؤال األو

 قال تعالى ( قُتل اإلنسان ما أكفره) .1
 قال تعالى ( قل هللا أعلم بما لبثوا لھ غیب السموات واألرض أبصر بھ وأسمع). .2
 وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل.  ما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعا .3
 نھم في التائبات قلــیل.ولـك  فما أكــثر اإلخوان حین تعدھم .4

 السؤال الثاني: ضع مكان النقاط فیما یلي إحدى صیغتي التعجب
 ..........بثبات الشباب في الشدة.-2  ..........السماء وقت الشروق. -1

 السؤال الثالث: تعجب من أفعال الجمل اآلتیة بإحدى صیغتي التعجب.
 ) یُقتل البريء ظلماً.3  تُستجاب دعوة المظلوم. )1
 ) یخلص العامل في عملھ.4   ترم الفتاة المھذبة.تح )2

 السؤال الرابع: عبّر عن المصادر الصریحة بمصادر مؤولة فیما یأتي
 . ما أعظم تقدم العلم.3     ما أجمل اتحاد العرب. .1
 . أجمل بنبوغ الطفل.4 أحسن باستخدام الطرق التربویة في التدریس .2

 نھا بواسطة أو بغیر واسطة فیما یأتيالسؤال الخامس: ھات األفعال التي یتعجب م
 أعظم بأن یصوم رمضان. -3   ما أقبح أن یخالف الولد أباه. -1
 أجمل باخضرار الزرع. -4  ما أعظم أن یبذل المال في الخیر. -2

 ) أمام اإلجابة الخطأ) امام اإلجابة الصحیحة, أو(السؤال السادس: ضع عالمة (
 ) (            یتعجب منھ (بغیر واسطة). الفعل (اتقي)  اتقي المؤمن هللا  - 1
 ) (   الفعل (استغفر) یتعجب منھ (بواسطة).  استغفر المذنب ربھ -2
 ) (   الفعل ( حسن) یتعجب منھ (بواسطة). حسن االعتراف بالجمیل. -3

 السؤال السابع: مثل لما یأتي في جمل تامة
 منصوب بالكسرة. . متعجب منھ4   متعجب منھ مجرور لفظاً مرفوع محالً. .1
 . نداء تعجبي وأعربھ.5  أسلوب تعجب من فعل غیر مستوف الشروط .2
 . متعجب منھ مصدر صریح.6    متعجب منھ مصدر مؤول. .3

 السؤال الثامن: أعرب الجمل اآلتیة
 ما أقبح أال تشترك في الدفاع عن المبادئ و األخالق .-1
 وه فدمرھم .أعدل بالذین اتقوا هللا فھداھم ، و أحِقر بمن عص-2
 ما أشد إیمان المتقین ، و ما أكرم ھؤالء الصالحین .-3
 ما أجمل النفس الراضیة، وما أجمل القراءة وأجداھا.-4
 أجمل بقارئ یتخذ الكتاب خلیال، وأقبح بالكبر واألنانیة. -5
 فما أروع الحریة ، وما أعجب سر الحیاة. وما أروع العمل. -6
 أجمل الشعر الذى یھتز لھ الوجدان.ما أجمل شاعري مصر، وما  -7

 السؤال التاسع: عین صیغة التعجب فیما یأتي ، وبین الفعل الذي جاءت منھ:
(األمة اإلسالمیة ما أروَع تاریخھا !  وما أعظَم رجالھا األوائل وأكِرْم ب�أخالقھم  ! وأِجم�ْل بتمس�كھم بعقی�دتھم وتطب�یقھم  

و شیدوا أعظم حضارة عرفتھا البش�ریة ، فس�ادوا الع�الم ب�أخالقھم وطی�ب تع�املھم ،  لتعالیم دینھم ! لقد كتبوا أعظَم تاریخ
فم��ا أَْص��دقَُھْم إن عاھ��دوا ! ، وَم��ا أْوفَ��اھم إن وع��دوا ! ، وَم��ا أع��دلھم إن حكم��وا !، وم��ا أعف��اھم إن ق��دروا !، وم��ا أنفعھ��م 
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! ، فم�ا أَْج�دََر أن تض�رب بھ�م األم�م األمث�ال ف�ي ألصدقائھم !، وما أضرھم ألعدائھم !، وأَخِلْق بأمانتھم وحرصھم علیھ�ا 
 األخالق العالیة و الصفات النبیلة ! ).

ب مما یلي :   السؤال العاشر: تعجَّ
االلت�زام  –ر احت�رام الكب�ا –عبور الشارع أثناء مرور الس�یارات -صفاء قلب المحب   –السالم یوثق الصلة بین الشعوب 

 یق .مساعدة الشیوخ في عبور الطر –االشتراك في نھب خیرات البلد  –وین تجاھل نصائح األب –بقواعد المرور 
 

 أسلوب االختصاص -2
ً  "   منص�وب یس�مى ظ�اھر اس�م  ھو أسلوب یذكر فیھ ضمیر للمتكلم غالباً أو المخاطب أحیان�اً وبع�ده  تعریفھ: "  مختص�ا

 وتوضیحھ .  یأتي لتفسیر الضمیر
 متفرقون . - العرب -نحن   : مثل 
ً فا توض��ح  ل  الع��رب خب��ر ) ولك��ن ج��اءت كلم��ة  متفرق��ون ف��ي مح��ل رف��ع مبت��دأ و نح��ن (  نح��ن متفرق��ون . : لجمل��ة أساس��ا

 متفرقون .  -  العرب أخصُّ  -نحن            : ) ، وتقدیر الكالم نحن المقصود بـ (
ً  أخص والفعل (  المحذوف . ، وكلمة العرب مفعول بھ لھذا الفعل ) ال یجوز ذكره ( ) محذوف وجوبا

  -  صأخ�  -  االسم الذي یأتي بعد الض�میر یك�ون منص�وباً عل�ى االختص�اص بفع�ل مح�ذوف وجوب�اً تق�دیره (أعن�ى إذن 
 مفعوالً بھ . أقصد) ویعرب ھذا االسم

 عمل بجد .أ - المعلمَ  -. إنني 2                    األمة . نحمل ھمّ  - رجاَل المستقبلِ  -  .  إننا1:   أمثلة
 كرماء  - المصریین  -.  نحن 4          مجتھدون . - الطالبِ  معشرَ  -.  نحن 3          
: وھو یتكون من 
 وقد یكون{ منفصال أو متصال ، للمتكلم أو للغائب}الضمیر:  -1

 نحن } وتعرب ضمیر متصل مبنى فى محل رفع مبتدأ. –ھى { أنا [أ]ضمائر المتكلم المنفصلة  :
(نص�ب  ...+ى المتكلم} وتع�رب ض�میر متص�ل مبن�ى ف�ى مح�ل -ھى { ...+ نا المتكلمین  المتصلة: [ب]وضمائر المتكلم

 أو جر) بحسب الحرف الذى قبلھا(حرف جر أو حرف ناسخ)
 وھو االسم الذى یفسر الضمیر ویخصصھ. المختص: -2
 -وللمختص ثالث صور ھى: 

  .نعالج المرضي األطباء نحن  : مثل                               محلى بأل)  1( 
  المرضي . نعالج المستشفي أطباء نحن : مثل      مضاف إلى معرفة)  2(  
   .درع الوطن الشابُ  أیھا أنت : مثل              إحدى الكلمتین ( أیھا ــ أیتھا ))  3(  

  مصنع الرجال األمُ  أیَّتُھا أنت                      
 درع الوطن . الجنودُ  أیُّھا أنتم                       

ب عل�ى ف�ي مح�ل نص� مبن�ي عل�ى الض�م ب�ھ مفع�وال أیَّتُھ�ا) - أیَّتُھا) فتع�رب (أیُّھ�ا - إذا جاء المخصوص في صورة (أیُّھا 
  بدال  :  ألیُّھا أو " مرفوعة " صفة : ) واالسم بعدھا أخص :( تقدیره االختصاص بفعل محذوف وجوبا

 
ملحوظات ھامة 

 إذا سبقت (أیھا ، أیتھا) بضمیر متكلم أو مخاطب تعرب:  )1( 
 { ضمیر مبنى على الضم فى محل نصب مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره  أخص}   

 أمل الوطن}      -أیھا الشاب –{أنت 
 إذا لم تسبق(أیھا ، أیتھا) بضمیر سواء سبقت بـ (یا) أو لم تسبق بشىء تعرب:) 2(
 فى محل نصب} { منادى مبنى على الضم   -
 { یا أیتھا الطالبة اجتھدي}    -{ أیھا الطالب اجتھد }   - 
ً االسم المحلى بـ (أل) یعرب{ نعتاً )3(  }إذا كان  اسماً مشتقاً ، بدالً إذا كان اسماً جامداً  مرفوعا
 العالمات التي یعرف بھا المختص :)4(

 معرفة .  -  منصوب  -  یمكن حذفھ من الجملة  -  یسبقھ ضمیر  -  یقع بین شرطتین
 ] .أخص[ : مفعوال بھ منصوبا على االختصاص بفعل محذوف وجوباً تقدیره : یعرب المختص )5(
لم��راد افق��د یك��ون  ، االختص��اص مقص��وداً ف��ي الجمل��ة ال ی��تم تق��دیر االختص��اص بع��د ك��ل ض��میر للم��تكلم إال إذا ك��ان)6(

یاق س�ي الجمل�ة لتق�دیر االختص�اص ، والفاص�ل ف�ي ذل�ك ھ�و فقط ، وبالتالي فل�یس ھن�اك حاج�ة ف� اإلخبار عن الضمیر
  الجملة .
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       نحن أبناُء العروبة. : فمثالً 
 خبر ، ولیس ھناك أسلوب اختصاص في الجملة . وأبناء في محل رفع مبتدأ نحن
 . نتحلى باألخالق الحمیدة -العروبة  أبناءَ  -نحن   : بینما
 ى باألخالق الحمیدة ) في محل رفع خبر .في محل رفع مبتدأ ، وجملة ( نتحل نحن

ختص�اص :مفع�ول ب�ھ منص�وب عل�ى اال أبناء العروبة) جاءت لتفسر الضمیر ( نح�ن ) ل�ذلك كلم�ة ( أبن�اء ) إعرابھ�ا ( 
   أخص ) ، وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة وھو مضاف .( بفعل محذوف وجوباً تقدیره

وقع�ھ ف�ى سب للضمیر ثم یصیر فى نھایة األمر للمخ�تص ویع�رب حس�ب موھو الكالم الذى یتمم الفائدة وینالمعنى:  -3
 فعل}. –مبتدأ  -الكالم { خبر

 نطمع دائما إلى مزید من المعرفة}.  -الشرقیین –{ نحن -1  أمثلة :
 تـاریخ عــریق}.  –أبناء العــروبة    –{ لــنا  -2
 خلیفة هللا فى األرض}. –أیھا اإلنسان  –{أنت  -3
 شقائق الــرجــال}.  –أیــتھا النساء  – {نحــن -4
 

  نماذج إعرابیة 
 {نحن ـ العرب ـ نسعى إلى تحقیق السالم}. -1

 نحن: ضمیر مبني في محل رفع مبتدأ. 
 العرب: مفعول بھ منصوب لفعل محذوف، تقدیره{أخص أو أعني أو أقصد}.

 ، والجملة الفعلیة في محل رفع خبر. نسعى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ، والفاعل ضمیر مستتر 
 إلى : حرف جر مبنى ال محل لھ من اإلعراب. 

 تحقیق: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة. 
 السالم: مضاف إلیھ مجرور، وعالمة جره الكسرة.

 
 {علینا ـ أیھا المعلمون ـ تنمیة العقول}. -2

 علینا: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. 
 ب علي االختصاص مبني في محل نصب. أیھا: (أي) منصو

 والھاء للتنبیھ،(المعلمون) نعت مرفوع وعالمة رفعھ الواو. 
 تنمیة: مبتدأ مؤخر مرفوع،(العقول) مضاف إلیھ مجرور. 

 
 آمال عظیمة}. –معشر الشباب  –{لنا  -3

 لنا: جار ومجرور وشبھ الجملة فى محل رفع خبر مقدم. 
 ذوف، تقدیره{أخص أو أعني أو أقصد}.معشر: مفعول بھ منصوب لفعل مح

 الشباب: مضاف إلیھ مجرور، وعالمة جره الكسرة. 
 آمال : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة الرفع الضمة. 

 عظیمة: نعت مرفوع وعالمة الرفع الضمة. 
 

 ُسبحانَك هللاَ العظیم .-4
 مفعول مطلق منصوب عالمتھ الفتحة ، وھو مضاف . : سبحان

 اإلضافة .في محل جر ب : ك
 لفظ الجاللة مفعول بھ منصوب لفعل محذوف تقدیره "أخص" أو أقُصدُ . . : هللا

 صفة منصوبة عالمتھا الفتحة . : العظیم
 

 تدریبات على أسلوب االختصاص
 

 ضع اسماً مختصاً في العبارات اآلتیة بحیث تتنوع صوره .  -(أ) 
 كم .......... مسئولیة كبیرة نحو الوطن . علی  -  2   نحن ............ أسعد الناس .   -  1
 علیكم .......... حمایة الوطن .   -  4  لنا .............. حقوق على األبناء .   -  3
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 إننا ............. ندعو إلى السالم .    -5
 عین في كل جملھ من الجمل اآلتیة أركان جملة االختصاص   -(ب)   

 إننا القضاة نقضي بالحّق.   - 2   أخضع لطاغیة .ال   -العربي    -أنا    - 1
 نحن العرب نكرم الضیف ونحمي الجار .  - 4  تتحقق أھداف أمتنا .   -أیھا الشباب    -بنا    - 3
 أنت  طالَب العلم  مصباح الحیاة  - 6   مسئولیة كبري   -شباَب األمة  -علیكم  - 5
 نحن معاشَر األنبیاء  ال نورث - 8    بكم أصدقائي   تكتمل الفرحة   - 7

 استخرج كل اسم منصوب على االختصاص ، وعین الضمیر الذي یفسره .   -(جـ ) 
ي ظلم�ات (نحن العرب أرسینا أسس الحضارة ق�دیماً ، ونش�رنا مب�ادئ الع�دل والمس�اواة ، وق�ت أن ك�ان الغ�رب یتخ�بط ف�

ئ�ام ف�ي لس�الم والوالقرون الوسطى . وإنن�ا أحف�اد الع�رب ن�دعو ل الجھل ، ویعاني ألواناً من التعسف والظلم واالستبداد في
بع�د  قبل الس�عیدظل اإلخاء والتعاون بین الشعوب على َھْدي من كتاب هللا وسنة رسولھ ، وسیكون لكم أیھا الش�باب المس�ت

 ھذا الماضي المجید) .
 
 نحن األطباء نداوي المرضى.   -    نحن أطباء نداوي المرضى.  -(د)  
 أعرب الجملتین السابقتین -
 
 من إنشائك ل(ھـ) ھات في جم 

 مختصاً مضاف إلى معرفة. -5  مختصاً مبنیاً على الضم في محل النصب. -1
 مختصاً ضمیره للمتكلم. -6   اسماً مختصاً ضمیره المخاطب. -2
 مختصاً منصوب بالفتحة. -7   اسماً مختصاً منصوب بالیاء. -3
 اً مقدماً في أسلوب اختصاص.جار ومجرور یعرب خبر -4
 

 -(و ) أعرب الجمل اآلتیة:
 یسمو الوطن. -أیھا الطالب -. بي4       ترتفع أعالم النھضة. -طالب مصر –بنا  .1
 ال أقصر في رسالتي. -المعلم –. أنا 5   اإلخالص في العمل. -أیتھا الطبیبات –علینا  .2
 أخوات رحیمات. -الممرضات –أنتن  .3
 

 الخطأ فیما یلي(ز) صوب 
 مجتھدتان. -الطالبتان-أنتما  -3     ورثة األنبیاء. -المعلمون –نحن  -1
 تحبون المذاكرة. -الطالبان -أنتما -4تبذلون جھوداً عظیمة.   -المھندسان –أنتما  -2

 ال النافیة للجنس -3
 : لماذا سمیت ال النافیة للجنس بھذا االسم ؟ 1س

 عن جنس اسمھا .جـ : ألنھا تفید نفي خبرھا 
 التقصیر عن كل طالب علم . نفي بمعنى أنھ إذا قلنا : ال طالَب علٍم مقصٌر ، فإننا نفید

 و عندما نقول : ال رجَل في الحفل ، فإننا ننفي وجود جنس الرجال كلیاً في الحفل .
 : ما عمل ال النافیة للجنس ؟ 2س

 ترف�ع الخب�روفتنص�ب المبت�دأ ویس�مى اس�مھا  عم�ل إن وأخواتھ�ا م�لجـ : تدخل ال النافیة للجنس على الجملة االس�میة وتع
 ویسمى خبرھا ولكن بشروط ..

 
: شروط عمل ال النافیة للجنس ثالثة  
 ال منافَق محبوب .  -          : ال شباَب باقٍ    مثل  . نكرتین أن یكون اسمھا وخبرھا المفرد - 1
ارھا .فال تعمل ووجب تكر معرفة أما إذا جاء اسمھا 
 مرتاح وال الفقیر مرتاح . الغنيال   -   باٍق وال الجمال الشبابُ ال  : مثل
 ینبغي لھا أن تدرك القمر. الشمسال  -  باق وال الصحة تدوم}.العمر ال 
 كذّاب وال منافق. أناال -  أخى وال تلك أختى}.  ھذاال 
 كسول وال مھمل. العلم طالبال -  شاعر وال ساحر} .  محمدال 
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ار ج�اش�رة (ش�بھ  بمعن�ى أال یتق�دم خبرھ�ا عل�ى اس�مھا ، أو أال ی�أتي بع�دھا مب وب�ین اس�مھا أي فاص�ل بینھا یفصل أالَّ  - 2
 ومجرور أو ظرف)

  مح�ل  رف�ع  و یك�ون ش�بھ الجمل�ة ف�ى  ووجب تكرارھا عملھا ألغيفإذا فصل بینھا وبین اسمھا فاصل ففى ھذه الحالة
 بعد شبھ الجملة مبتدأ مؤخر .مثل :خبر مقدم و یعرب االسم الواقع 

 ال معى طعام وال مال} .{  –{ال فى الجنة موت وال ألم}.     –{ ال بیننا غافل وال خائن}.    - 
م�ة طع�ام} مبت�دأ م�ؤخر مرف�وع وعال –م�وت  –مع�ى} ش�بھ جمل�ة ف�ى مح�ل رف�ع خب�ر مق�دم.{غافل  –فى الجن�ة  -{بیننا

 الرفع الضمة.
 [الباء]. بحرف جر أال تسبق   - 3
 . أما إذا ُسبِقَْت بحرف جر فإن عملھا یُلغى ، ویعرب االسم بعدھا اسم مجرور بالباء 
 ال شيء  حزنُت من  -        عاقبت المھمل بال رحمةٍ   -    بال ضمیرٍ   المنافق : مثل

 إن تسر فى الطریق بال ھدف فسینتھى بك إلى ال شىء . - أجبت على السؤال بال تردد .  
 
 على ثالثة أشكال  اسم " ال النافیة للجنس " یأتي :  
ً  أن یكون اسمھا -(أ)   ) ، فیجب أن یكون معربا منصوبا . یأتي بعده مضاف إلیھ نكرة فقط ( مضافا
ذه الحال�ة ھو ما أُضیف إلى اسم نكرة ، أى{ الذى یكمل معناه ویخصص بواسطة كلمة نكرة تعرب مضافا إلیھ}وفي ھ أو

 نصبیكون حكمھ ال
 اسم ال النافیة للجنس منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  : رجل    سوٍء محبوٌب . رجلَ  : ال مثل

 .  بالیاء ؛ ألنھ مثنى والنون حذفت لإلضافة   : اسمھا منصوب رجلي       سوٍء محبوبان : َرُجلَيْ  ال
   ضافةكر سالم والنون حذفت لإلمذ : اسمھا منصوب بالیاء ؛ ألنھ جمع مھملي    ناجحون :  واجب ُمْھِملَيْ  ال
 مؤنث سالم . : اسم ال النافیة للجنس منصوب بالكسرة ؛ ألنھ جمع مھمالت ناجحات :  واجب مھمالتِ  ال
ذف لس�الم  وتح�الحظ أن ما یحذف عند اإلضافة ھو : التنوین في حالة االسم المفرد أو جمع التكسیر أو جمع المؤن�ث ا

  النون في حالة المثنى والجمع
 
م مش��تق ی��تمم معن��اه ، وھ��و مع��رب ، وھ��و غالب��اً اس��  وھ��و م��ا اتص��ل ب��ھ ش��يء َش��بیھاً بالمض��اف أن یك��ون اس��مھا -(ب)  

 صیغة مبالغة ...)  -اسم مفعول  -(اسم فاعل   ] اً  [ منون
ن ا أن یك�وإم� ھو ما اتصل بھ شيء{غیر المضاف إلیھ} یتمم معناه ویكون (مشتقا) منونا أو فیھ ن�ون ، وم�تمم المعن�ىأو 

 (اسم الا كان اسم (جارا ومجرورا) أو ( فاعال أو مفعوال )إذا كان اسم ال (اسم فاعل _ صیغة مبالغة) أو (نائب فاعل) إذ
 مفعول).

ً  ال -         : ال بائعاً دینَھ بدنیاه رابٌح . مثل         ال مذموًما خلقھ بیننا -     خلقُھ مھان . كریما
  حرف مبني على السكون نافیة للجنس   : ال  -
 كریماً ، مذموًما : اسم ال النافیة للجنس منصوب بالفتحة . بائعاً ، -
 

 : لیس مضافاً وال شبیھاً بالمضاف فیبنى على ما یُنصب بھ . مفرداً  - (جـ)
 . یبنى على الفتح إذا كان اسم ال مفرداً أو جمع تكسیر  - 1
 . الفتح : اسم ال النافیة للجنس مبني على  رجل         في الدار : رجلَ  ال  : مثل 

 . الفتح : اسم ال النافیة للجنس مبني على رجال         في الدار : رجالَ  ال -     
 جمع مذكر سالم) فإنھ یبنى على الیاء  -إذا كان اسم ال (مثنى    - 2

 ى الیاء ؛ ألنھ مثنى: اسم ال النافیة للجنس مبني عل  رجلین       في الدار : رجلین ال  : مثل
 الم .: اسم ال النافیة للجنس مبني على الیاء ؛ ألنھ جمع مذكر س مھملین    في األسرة : مھملین ال -     
 إذا كان اسم ال (جمع مؤنث سالم) فإنھ یبنى على الكسر   - 3

 الكسر : اسم ال النافیة للجنس مبني على  مھمالتِ   في األسرة : مھمالتِ   ال  : مثل
 

ملحوظات ھامة 
 . شك االمتحان سھل ال     : مثل یجوز حذف خبر ال النافیة للجنس إذا فھم من سیاق الكالم - 1
 ذلك] . ، وخبرھا محذوف تقدیره [في  على الفتح في محل نصب مبني اسم ال : شك - 

 بد }ال  –ال ریب  –ال محالة  –ال جدال  –ال مھرب  –ال مفر  –ال بأس  –مثل : { ال شك 
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 أال ضیف جالس معك ؟  مثل : على ال النافیة للجنس ھمزة االستفھام یمكن دخول - 2
 عند الخالق .  ال عمل وال جھد ضائعٌ   : مثل  ال العاملة یجوز تكرارھا - 3

 في المثال السابق خبر ال األولى محذوف یدل علیھ خبر ال الثانیة [ضائٌع ] .        
 .  شبھ جملة  مثل خبر (إن) یأتي مفرداً أو جملة أو خبر ال النافیة للجنس - 4

 الشجرة . فوق ال طائر -    . یقصرون ال مدرسین -      . مقصر ال مدرس -:  أمثلـة
 علیك)…… قد یحذف اسم ال إذا فُِھَم من الكالم (ال  - 5

 علیك) . حرج علیك) أو (ال بأس (ال  : والتقدیر
  
 

سیما ال إعراب 
 " لتفضیل ما بعدھا على ما قبلھا في الحكم. السیما ركیب : "یستعمل ت -1
 فوالخب�ر مح�ذو اس�مھا منص�وب بالفتح�ة ، "  س�يَّ  النافیة للج�نس و"  " ال في ھذا التركیب ھي "  " ال : " إعرابھا  -2

 موجود). دائماً تقدیره : (
لح��التین ، وھ��ي ف��ي ا زائ��دة ، أو مبھم��ة رةنك�� ، أو اس��م موص��ول " یج��وز أن تك��ون س��یما " المتص��لة بكلم��ة : " م��ا " -3

 األولیین مضاف إلیھ.
ة للنك�ر میی�زلمبت�دأ مح�ذوف) أو ینص�ب عل�ى أن�ھ (ت خب�ر ، ج�از أن یرف�ع (عل�ى أن�ھ نك�رة السیما "  إذا كان ما بعد " -4

 إلیھ). المبھمة ما) أو یجر على أنھ (مضاف
ً أقدر المصر -  أقدر المصریین وال سیما وطني . -  : مثل                .  یین والسیما وطنیا

 : اسم ال النافیة للجنس منصوب بالفتحة ؛ ألنھ مضاف سُي◌َ  : نافیة للجنس حرف مبني على السكون ال 
 : خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره ھو . وطني  -     : زائدة ما -
ً   -  : مضاف إلیھ مجرور . وطني  -  : تمییز منصوب . وطنیا
ال وإلی�ھ)   افمض� لمبتدأ محذوف) أو یجر (على أنھ خبر ، جاز أن یرفع (على أنھ معرفة  ما بعد " السیما "إذا كان  -5

 : (أحب األصدقاء والسیما خالدٌ " خالٍد ").  مثل یجوز نصبھ.
 یجب دخول الواو االعتراضیة و " ال " على " سیّما " واستعمالھا بدونھما ال یصح في اللغة. -6
 

ملخص الدرس 
 *ن�ون إن ك�ان : { إن كان مفردا أو جم�ع تكس�یر أو جم�ع مؤن�ث س�الما ، وتثب�ت  ب�ھ الاسم(ال) المفرد یأتي غیر منون

 مثنى أو جمع مذكر سالما} .
*: یُحذف منھ التنوین و نون المثنى ونون الجمع المذكر السالم .اسم (ال) المضاف 
*ال�ة ف�ي ھ�ذه الح ن�ون المثن�ى وجم�ع الم�ذكر الس�الم تثب�ت فی�ھ ، ولكن�ھ: یأتي منونا ، كما أن اسم (ال) الشبیھ بالمضاف

 یختلف عن المفرد في أنھ یحتاج إلى ما یتمم معناه .
 الشكورا النعمة جاحد}.{ –ال مؤدین واجبھم مذمومون} . { –{ال مطیعا والدیھ خائب} . -
 ا لألدب مكروه}.{ال موفور –{ال محمودا خلقھ كذاب} .  -{ال رحیما بالضعفاء جبان }. -
 

 تدریبات على ال النافیة للجنس
  -بین فیما یأتي اسم ال و نوعھ ، ثم أعربھ: - 1
     ال خائن بیننا . -   ال مطیعاً والدیھ محروم من رحمة هللا .   -
 ال حافظ ود نادم . -              ال مروجي شائعات محبوبون.  -
  ساعیا في الخیر یذم .  ال -     ال لئیَم َطْبعٍ أصلھ كریم.  -
 ال حیاة مع الیأس ، و ال یأس مع الحیاة. -   ال منطویا على نفسھ یصلح للحیاة الحدیثة . -
 ال ناصر باطل یحكم في خالف . -   ال رفث و ال فسوق و ال جدال في الحج . -
 ال محاربي عدو مذمومون من بني وطنھم .  -     ال مسلوبا حقھ یسكت عنھ . -
 فال راد لقضاء هللا إال هللا .  -    لجبن ال شك سمة الكسالى .ا -
 ال نقیضین یجتمعان . -   سنحارب الجھل و ننتصر علیھ ال محالة . -
 ال أمان لمن ال أمانة عنده  -     ال قارئاً للكف مؤمن .  -
 ال مدمن خمر یستحق العقل. -     ال جریمة بدون عقاب.  -
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 ال ناقةَ لي في ھذا وال جمل. -       وال ِجدال في الحج. -
 ال طالب علم ممقوت .  -   في المدرسة وال مدرسین .  ال طالب -
 ال كواكب طالعات . -      ال سرور دائم .  -
 ال متبرجات محترمات .  -    ال متنافسین في الخیر نادمون .       -
 ال مدرس مھمل ناجح . -      ال عاصیا أباه موفق .  -
 ال مؤمن مخادع . -   وال َعْیَب فیھم غیَر أّن سیوفَھم بھنَّ فُلوٌل من قِراعِ الكتائِب . -
 میز ال العاملة وغیر العاملة مع بیان السبب : - 2
 ال قائماً بواجبھ مذموم .   -          ال أنیس خیر من الكتاب .   -
 ھملون وال غافلون . ال في الفصل م  -   ذاكر الطالب دروسھ بال تقصیر .    -
             ال قاصد سوء محبوب .   -   ال ذا أدٍب نمام .                     -
              ال في الجنة موت وال ألم .   -  ال أنت مھمل وال أخوك .          -
 ال في المدرسة طالب وال مدرسون . -   "ال الھَ إال هللا" .                     -
 أعرب الجمل التالیة : - 3
   ال متخاذلین بیننا . -  ال معیدات في الجامعة.          -
 ال ذا حلم متسرع . -       . ال بائعي جرائد في القریة -
 في األمثلة اآلتیة ألغیت ال . وّضح السبب . - 4
 ال بین الطالب الیوم غافٌل وال فیھم كسوٌل. -
 وال المصري مستغٍن عن العربيال العربي مستغٍن عن المصري  -
 ال القوُم قومي .  -    یحب الناس أوطانھم بال جدال .  -
 ال الشمس ینبغي لھا أن تدرك القمر ....  -وال األعواُن أعواني . -
 نعیش حیاتنا الجاھلیة بال ھویة .  -   ال في الحیاة بقاء ، ال في الحیاة ثبوت . -
 ال متقي ربھ یدخل النار . -
  " ال مصلح أخالق فاسد " اجعل الجملة السابقة للمثنى و الجمع ، و غیر ما یلزم  - 5
 عین خبر " ال " النافیة للجنس ونوعھ ، وإذا كان محذوفا فقدره :  - 6
 ال صاحبین خصامھما دائم  -     الصدق منج ال شك . -    ال مؤدیا واجبھ نادم.        -
 العمل والبد  –   ال طالبا للعلم یقصر.   -  د . ال ممنوحا حقھ فى ظل االستعبا -
 صوب الخطأ فیما یأتي :  - 7
 ال قارئ لكتاب ال یستفد .  -    .     ال فاعلو خیر مكروھین -
 ال ذى حق غافال عنھ. -  ال صانع الخیر مكروه.          -
ي الثالث�ة الثانی�ة ش�بیھة بالمض�اف ، و ف� أدخل كلمة (صاحب) في ثالث جمل بحیث تكون في األولى مضافة ، و في  - 8

 مفردة ، و غیر ما یلزم . 
 (یأس) اجعلھا اسم لـ " ال " النافیة للجنس بحیث تكون معربة مرة ، ومبنیة   - 9

 بیّن نوع ( ال ) في الجمل اآلتیة ، و أعرب ما بعدھا : -10
 جھل في أمتنا .ال بأس من النضال ضد األمیة و ال -   ال تكن لینا أو جامدا .  -
 ال یصبح العالم متقدم إال في ظل السالم . - الفتاة ال تھمل في شرفھا أو مستقبلھا . -
 

 استبدل( إن ) بـ ( ال ) النافیة للجنس وغیر ما یلزم مع المحافظة على المعنى : -11
 . إن الحیاة الحاقة ال یعیشھا سوى األذكیاء –   إن المرء یتفوق في حیاتھ بالعلم .  -
 إن السماء ال تمطر ذھبا و ال فضة . - إن المؤمنین في الجنة ما داموا مطیعین � .  -

مھم�ل  . وال طال�بلیملك�ھبق�ى ل�ھ  ال�ذيوق�ت فراغ�ھ ؛ ألن�ھ ی�درك أن وق�ت الف�راغ ھ�و الوق�ت  مھم�ل(ال طالب عل�م  -12
، وال وطن��ھ فیؤدی��ھ ف��ي وق��ت فراغ��ھیس��تطیع أن یج��د ف��ي نفس��ھ م��ا یش��غل وق��ت فراغ��ھ ، وال محب��ا وطن��ھ غاف��ل عم��ا یفی��د 

عل�یھم وال  وال كسول ، وال استمراء الراح�ة تس�یطر خاملساھون عن استغالل أوقات الفراغ، ال بینھم  مخلصینعاملین 
 فاھیة) . أوقات فراغھم فیما یعود على أنفسھم وعلى أمتھم بالخیر والر یستغلونالدعة ، فھم بال شك یعرفون كیف 

 .  أعرب ما تحتھ خط -
 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس فیما یلي :  -
 خبر المبتدأ)  –(مجرور بالباء  –كلمة : "شــك" اسم ال النافیة للجنس   
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منصوبة بالفتحة)  –منصوبة بالیاء  –كلمة : "عاملین" : اسم ال النافیة للجنس (مبنیة   
 استخرج من القطعة السابقة :  -

س مضافاً وبین عالمة إعرابھ . اسم ال النافیة للجن .1
اسم ال النافیة للجنس مبنیاً على الفتح وبین السبب.  .2
 اسم ال النافیة للجنس شبیھاً بالمضاف وأعربھ . .3

تخیر اإلجابة الصحیحة : 
 نافیة ال تعمل) . –(ال بینھم خامل وال كسول) ال نافیة (نافیة عاملة  .1
 غیر عاملة). –ة) ال : (عاملة (وال استمراء الراحة تسیطر علیھم وال الدع .2
 شبیھ بالمضاف). –مفرد  –(ال محباً وطنھ غافل) اسم ال (مضاف  .3
مرفوع بثبوت النون)  –(ال عاملین مخلصین ساھون) ساھون (مرفوع بالواو  .4

أعرب ما فوق الخط في العبارات التالیة :  -
 حكم . ال حكیمین یتعجالن في ال-2           " ال إكراه في الدین" .-1
 ال متدینات جاھالت أمور دینھن .-3  ال بیننا خائنات ، وال منافقات . -4
 "ذلك الكتاب ال ریب فیھ"  -6      ال حول وال قوة إال با�.  -5
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